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Endnu en sæson lakker mod enden og en ny
står klar i kulissen til at springe til. Den står der
med høje håb og forventninger om, hvad vi skal
og kan vise af film, som grundlæggende vil
ændre livet for vores medlemmer. Eller som i
det mindste forhåbentlig giver dem nogle gode
timer i selskab med mere eller mindre fiktive
karakterer på nethinden og deres venner i sæ-
derne ved siden af.

I disse år er en af de store bekymringer og sam-
taleemner DCP’er; afløseren for 35mm filmen.
Endnu har DCP’en ikke fundet sin placering i
vores del af fødekæden, og vi bekymrer os for,
om vi til stadighed kan få sidste eller forrige års
film, som gjorde så stort indtryk.

Sekretariatet og bestyrelsen arbejder utrætteligt
på at finde løsninger, som sikrer, at vi fortsat kan
få og vise de film, vi mener, er de helt rigtige for
vores medlemmer.

I den anden grøft kan vi glæde os over initiati-
vet Rabalderbio. Tre kvalitetstegnefilm, som el-
lers ikke ville være kommet til Danmark, har
sidste år alligevel fundet vej hertil det frem-
medartede og kolde nord. Tre gode gedigne film
med en ambition om, at voksne også skal kunne
holde ud at se dem. Alle tre film er naturligvis
anmeldt i kataloget, og filmudvalget håber, at
de vil finde anvendelse og udbredelse blandt
medlemmerne. For det er alle film med gode,
vedkommende historier fra himmelstrøg, vi ikke
så tit viser film fra.

I Filmudvalget har vi prøvet at give vores bud
på, hvordan en pakke kan se ud til de enkelte
hold. Har I ideer eller forslag til, hvordan det
også kan gøres, hører vi gerne fra jer.
Slutteligt vil vi gerne rette en tak til udlejerne.
De giver os mulighed for at vise de smalle film,
vi synes, det er så vigtigt at præsentere med-
lemmerne for. Og de giver os de store episke

fortællinger, ungerne kender og derfor gerne vil
se igen. For lad os huske os selv og hinanden
på: Vi kan ikke have den ene uden den anden.

Filmudvalget består af: 
Kim Bruun (formand), Tina Just Hahn, 
Nynne Bern Jensen og Hans Peter Mehlsen.
Desuden er en række skribenter tilknyttet 
som anmeldere til Nyhedskataloget og 
Hjemmesiden, dabuf.dk

Pr. 1/7-2013 overgår udlejningen af Sony
titler fra Disney til UIP. I skrivende stund er
der ingen, der ved om det kun gælder nye tit-
ler eller om UIP også overtager rettigheder-
ne på ældre titler. I dette års katalog er an-
meldt to Sony titler - Hotel Transylvania og
The Amazing Spiderman. Vi har valgt at brin-
ge anmeldelserne med håb om, at filmene
bliver tilgængelige for jer i klubberne.

FORORD 2013
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Alle for to
Alle for to er en fortsættelse af Alle for én. Og
som det tit ses, bliver efterfølgeren af første film
aldrig helt så god. Denne toer lægger sig meget
op ad etteren, og i Alle for to forekommer det
samme persongalleri som i Alle for én. Vi præs-
enteres for mændene Timo, Ralf og Nicolai, og
da de kommer på skærmen for anden gang, er
de ikke nær så morsomme som i Alle for én.

Nikolai (Jonatan Spang) er på prøveløsladelse
og vil starte på en frisk ved at undgå den kri-
minelle verden, hvilket godt kan være svært, når
man er venner med Ralf (Mick Øgendahl) og
Timo (Rasmus Bjerg). Nicolai er blevet ansat i
en vuggestue som pædagogmedhjælper af
kommunen, hvor han er faldet godt til. Brødre-
ne Ralf og Timo er i gang med at planlægge et
kup mod politiet, og synes bestemt ikke, det er
i orden, at Nicolai trækker sig tilbage som kri-

minel og dropper dem. De prøver derfor ihær-
digt at overtale ham til at hoppe med på vog-
nen igen og være med i kuppet. Så de opsøger
ham i vuggestuen, og fortæller ham om deres
geniale plan. Det får de ikke stor succes med.
Så de gennemfører derfor selv kuppet, og over-
raskende nok lykkedes det dem at slippe godt
fra det. Timo og Ralf er nu indehavere af en stor
sum penge. 

Nicolai kommer i bekneb med at finansiere sin
lejlighed, da hans bank ikke vil låne ham penge.
Nicolai opsøger derfor sine gamle venner, dog
ikke med sin gode vilje, og de vælger at hjælpe
ham. De tre venner opsøger bankmanden Wil-
liam Lynge (Kim Bodnia), som vil investere deres
penge. Og selvfølgelig går det galt, finansman-
den snyder drengene, da hans firma går konkurs.
Hvordan skal de nu få deres penge igen? 

De går i gang med at udtænke endnu en plan
for at få deres penge tilbage, samtidig med at
de skal lære Lynge en lektie eller to. 

Vurdering
Alle for to kræver ikke den store forståelse, og
som publikum sidder man ikke og funderer over,
hvordan filmen ender. Ambitionsniveauet er
ikke særlig højt, og man kunne godt ønske, at
det var bare en anelse højere. Men indrømmet,
den er spækket med humor. Der forekommer
enkelte grinagtige momenter i filmen, og man
trækker på smilebåndet op til flere gange. Der-
imod er der også nogle sidehistorier som ikke
helt fungerer. Mange af de jokes, som anvendes,
er en smule tamme, så rigtig sjov bliver filmen
aldrig. Dog er Mick Øgendahl helt formidabel i
filmen. Komikeren får ting i filmen til at funge-
re rigtig godt, men desværre er hans mimik ikke
nok. Man bliver ikke revet med i denne krimi-
nalkomedie, den bliver lidt for useriøs, og hol-
det bag filmen har fokuseret lidt for meget på
humoren, som heller ikke helt lykkedes i filmen. 
Det kan godt være, plottet er tyndt, og der er
langt mellem de hylende morsomme scener,
men når man tænker tilbage på filmen, kan
man ikke lade være med at smile. For de sjo-
veste vittigheder og scener i filmen sidder fast.
Jeg vil råde folk til ikke at se traileren, da der
her bliver vist filmens sjoveste sekvenser, og
dermed får man ikke mange ’’nye’’ oplevelser i
filmen. 

Filmen indeholder scener med bare bryster og
mandestrip, som i den grad er uegnet for børn.
Så man skal i hvert fald være omkring de 17-
20 år for at se den. Men er du til mandestrip,
bare bryster og babylort eller trænger du bare
til en aften i biografen hvor hjernen skal have
ro, og lattermusklerne aktiveret, er Alle for to
helt sikkert noget for dig. 

Nanna Just Hahn,
Odsherred Børne-og Ungdomsfilmklub

ALLE FOR TO

DK 2013
Instr: Rasmus Heide
Manus: Mick Øgendahl, Anders Thomas Jensen
Medv: Mick Øgendahl, Jonatan Spang,
Rasmus Bjerg m.fl.
Censur: 7

Spilletid: 90 min.
Udl: Nordisk
Prem: 31/01-2013
Aldersvurdering: Fra 17 år
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Beautiful Creatures

I en ærketypisk sydamerikansk flække driver
Ethan rundt. Utilpasset og rodløs, men alligevel
populær hos byens smukkeste pige. Optaget af
litteratur, kirken har forbudt (”Slagterhal 5”,
”Griberen i rugen” med videre) og torteret af
længsel efter noget andet (New York for at være
præcis).

Ned i lillebysamfundet dumper, som en appels-
in i en turban, en ung pige, Lena. De øvrige be-
boere mener at vide, at Lena er en heks. Det er
hun også, om end hun foretrækker termen
’caster’. Som svaret på Ethans bønner, en opfyl-
delse af alle hans længsler, forelsker Ethan sig i
Lena. Og hun sig i ham.

Som caster vil Lena på sin 16 års fødselsdag
blive valgt af den mørke eller den lyse side, og
vil således blive en god eller en ond ’heks’. En
gammel forbandelse vil betyde, at hun udtages
til den mørke side, hvis hun er forelsket i en dø-
delig, og ikke er i stand til at slå ham ihjel. Der-
for må Lena dræbe Ethan (om end det kun bli-
ver på det symbolske plan). 

Lena finder sin skæbne og Ethan er på vej mod
sin i New York. Og dog…

Vurdering
Lad mig indrømme det med det samme: Jeg har
set Baz Luhmanns Shakespeare’s Romeo + Ju-
liet måske 14 gange. Og hver gang kniber jeg
en lille tåre. Dette bare for at gøre opmærksom
på, at jeg er en uhelbredelig romantiker, og at
min vurdering af filmen bærer præg af dette
faktum.

Det er svært ikke at se Beautiful Creatures som
en slags spin off af Twillight serien. Teenagere
møder overnaturlige væsner, de forelsker sig
hals over hoved og gennemspiller dermed nogle
gennemførte teenage-fantasier: Jeg elsker dig
så meget, at jeg har lyst til at slå dig ihjel. Sex
er så fremmedartet og sært, at det må være
mindst lige som at miste livet.

Når Beautiful Creatures (i min optik) er lysår
bedre, skyldes det forskellige forhold. Skuespil-
lerne er ikke æterisk smukke – de er faktisk en
lille smule kedelige og kiksede. Ligesom de fle-
ste af os andre. Til trods for at Ethan er jock
(sportsidiot) skal man ikke se hans svulmende
muskler i tide og utide. Utilpassetheden er ikke
chick goth æstetik (som i Twilight), men briller
og bøger, og en længsel efter et bredere udsyn.

Rent filmisk antydes det, at de unge elskende
har sex undervejs. Og selvom det ikke er nogen
kvalitet i sig selv, gør det bare historien langt
mere troværdig og vedkommende, end hvis ud-
veksling af kropsvæsker gøres til noget helligt,
forbeholdt forhold smedet foran Guds åsyn.

Apropos hvilket; da Lena har slået sin elskede
ihjel (eller snarere sig selv), prædiker præsten,
at det med at bringe ofre er skammeligt over-
set. Når man bringer et offer eller ofrer sig, er
det, fordi det fælles bedste står over ens eget
velbefindende. 

Hvis de elskende er en smule farveløse (men
altså så meget desto mere til at identificere sig
med), er de væsentligste biroller besat med
særdeles kulørte karakterer; Jeremy Irons og
Emma Thompson. Begge spiller eminent; Irons
affekteret britisk og Thompson med tillagt syd -
statsaccent og ditto manerer af den kedelige
slags. Mums!

Endelig en ungdomsfilm hvor man forventer, at
publikum kan tænke selv. Det er stort set ikke
sket siden den ligeledes formidable Easy A.

Indledning
Fornærm ikke medlemmerne ved at nævne
Twillight sammen med denne film. Læg i stedet
vægt på, hvad det er for bøger, Ethan bruger til
at distancere sig med. Det er ud over de nævn-
te ”Dræb ikke en sangfugl” og Charles Bukow-
ski (måske man skal fare med lempe med sidst-
nævnte – han er en gammel, sjofel og usympa-
tisk mand).

Har man mod på det, skulle man måske lave en
hel maraton om utilpassede unge, hvor Easy A
også ville have en naturlig plads i programmet.

Kim Bruun, filmudvalget

BEAUTIFUL CREATURES

USA 2013
Instr. & manus: Richard LaGravenese
Medv: Alice Englert, Alden Ehrenreich, 
Emmy Rossum m.fl.
Censur: 11

Spilletid: 120 min.
Udl: Nordisk
Prem: 21/02-2013
Aldersvurdering: Fra 11 år
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The Croods
Familien Croods er en helt almindelig familie.
Der er en beskyttende far, en kærlig mor, en ir-
riterende svigermor, en teenagedatter i oprør, en
knap så kvik lillebror og en vild og utæmmet
babysøster. En helt almindelig familie... og dog.
Familien stammer helt tilbage fra dengang,
ilden ikke var opfundet, og menneskerne var
meget primitive. Deres eneste mål med livet er
at holde sig i live, og der lurer mange farer, så
det gælder om at opholde sig i hulen så meget
som muligt – synes far Grug. Teenagedatteren
Eep er naturligvis helt uenig og trodser den vig-
tigste regel om, at ”aldrig ikke være bange”. En
aften sniger hun sig ud af hulen. Hun møder den
unge flotte fyr Gue, der både har styr på at lave
ild og som ved, at verden er ved at gå under.

Gue får ret, verden ryster og familien Croods
hule styrter sammen. Der er kun en ting at gøre,
og det er at flygte ud i det nye og farlige. Fami-
lien kommer ind i en helt ny verden, som de
intet kender til. De kender ikke de farer, der

lurer, men Grug er sikker på, at alt er farligt. Gue
kommer ind i billedet igen, da han redder fami-
lien fra noget, der mest af alt minder om pirat-
fisk, men nu i fugleudgaven. Trods Grugs uvilje
mod Gue kommer han med på vandringen, dog
i begyndelsen som gidsel fanget i en træstam-
me.

På turen kommer de igennem mange farer. Gue
er heldigvis klog, og han redder familien gang
på gang. Det ærgrer Grug, som flere gange
prøver at slippe af med ham.
Familien når, trods vilde dyr, labyrinter,
jordskælv, flydende tjære, store afgrunde og
meget mere, frem til det sikre sted. Eep og Gue
er blevet forelskede undervejs, og Gurg får slut-
tet fred med Gue. Familiens lever lykkeligt, og
deres nye regel er ”aldrig være bange”.

Vurdering
Familien Croods er utrolig sjov, det er nu ikke
fordi de prøver at være sjove. Det er bare fordi,

de ikke er særlig kloge, set med vores nutidige
øjne. Selv de mest indlysende ting kan de bare
ikke regne ud. Gang på gang sidder man og gri-
ner over de vanvittige ting, de finder på. Og
mere end en gang ryger tankerne tilbage til
stenalderen og på, hvordan det må have været
at leve dengang. Ud over at være fantastisk sjov
indeholder filmen også vigtige ting som det at
have ansvaret for sin familie. Mange, sikkert
både børn og voksne, vil kunne genkende trod-
sen i Eep, der under ingen omstændigheder
synes, at familiens regler bør gælde hende.
Filmen byder også på en meget fantasifuld ver-
den. Vi møder bl.a. fugle med skildpaddeskjold,
farlige papegøjetigre og landhvaler. Der er hele
tiden noget nyt og skønt at se på. Har man lyst
til at give børnene et godt grin og et kig på for-
tiden, så skal man helt klart vise Croods.

Indledning
Man bør nok starte helt tilbage i stenalderen, og
fortælle om dengang vi boede i huler og ikke
havde fundet ud af, hvordan vi lavede ild. Tænk
engang at leve dengang, fjernsynet ikke var op-
fundet. Hvad brugte de mon tiden på dengang?
Der er ikke så meget, vi ikke ved nu til dags. Er
vi i tvivl om noget, spørger vi nogen eller søger
på google. Prøv at få børnene til at forestille sig,
at alt hvad de møder, når de går ud af biogra-
fen, er nyt. Som at komme ind i en ukendt ver-
den.  Det er svært at forestille sig, men man vil
sikkert være lidt bange for alt det, man møder.
Man kan også snakke om, hvor kedelige voks-
nes regler nogle gange er, også selvom regler-
ne er til for at beskytte os. Og sig endelig til bør-
nene, at de skal prøve at holde øje med alle de
sjove mærkelige dyr, der er med i filmen.

Belinda Just Hahn
Odsherres Børne- og Ungdomsfilmklub

THE CROODS

USA 2012
Instr. & manus: Kirk De Micco, Chris Sanders
Danske stemmer: Jens Jacob Tychsen, 
Cecilie Stenspil, Laus Høybye m.fl. 
Censur: 7

Spilletid: 100 min.
Udl: FC
Prem: 21/03-2013
ldersvurdering: Fra 7 år

Data:
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De eventyrlige vogtere
I en introsekvens præsenteres vi for den unge
Jack Frost. Han har særlige evner der gør, at han
kan skabe vintervejr, når han vil, men han ved
ikke hvorfor. Han har nemlig ingen minder fra
før den nat, månen gav ham den stav, han sty-
rer vejret med. Jack opsøges af Julemanden,
Påskeharen, Sandmanden (Ole Lukøje) og
Tandfeen. De trues på livet af Mørkemanden,
denne uhyggelige skabning, der er led og ked
af, at ingen længere tror på ham, og at han der-
for er blevet usynlig for menneskene.

Han savner de gode gamle middelalderdage,
hvor folk levede i frygt for mørket, og udtænker
derfor en skummel plan for at genvinde sin
magt: Ved at kidnappe Tandfeens små hjælpere,
spolere påsken og julen og give de små børn
mareridt om natten vil Mørkemanden sørge for,
at de små mennesker mister troen på deres el-
skede ”Barndommens vogtere”. Og så er det
slut med den elskelige Julemand, den smarte
Påskehare, den lille runde Sandmand med det
magiske drømmestøv og den evigt flaksende og
smilende Tandfe. Alt ser sort ud. Men da Jack
Frost konfronteres med sine egne erindringer og
erfarer, at han har haft en familie en gang og at
han har betydet noget for nogen, vender lykken.
Da der kun er en enkelt troende barnesjæls
tændte lys tilbage på julemandens store verdens
globus, tager Jack Frost, vinterens legesyge bud-
bringer, og de øvrige vogtere kampen op mod
mørket. 

I en hæsblæsende afslutning, godt hjulpet af
børn, som har fået barnetroen og fantasien til-
bage jages Mørkemanden væk. Jack Frost kan
endelig til slut blive medlem af ”Barndommens
vogtere” og sammen med de øvrige drage vide-
re ud i verden og give tro, håb og fantasi til alle
børn i hele verden.

Vurdering
The Avengers for de små er denne film blevet
kaldt om fem af de elskeligste skabninger, som

lever i den barnlige overtro og indgår i et hem-
meligt broderskab som vogtere over børns fan-
tasi i kampen mod de mørke kræfter.

Filmens karakterer bærer stærkt præg af at
være skabt til et amerikansk publikum. Her-
hjemme er der ikke mange som kender Sand-
manden, vi har jo Ole Lukøje til samme formål,
ligesom de mange referencer til Alice i eventyr-
land ganske givet vil gå hen over hovedet på en
del børn. Men det betyder mindre, da De even-
tyrlige vogtere byder på masser af eventyrstem-
ning og en spændende historie. Vel er figurerne
lige lovlig computeranimeret og de mange sce-
ner fyldt med hæsblæsende kaneture og galop-
perende drømmefigurer bliver lidt trættende i
længden, men det afbalanceres fint med en
række nærmest poetiske og rørende scener om
Jack Frosts søgen efter sin identitet. Heldigvis
hjælpers vi på vej, når det for alvor går løs i
computeranimationens hæsblæsthed akkom-
pagneret af storladen musik, idet de lyse glimt
og streger symboliserer fantasien og barnetroen
og de ditto mørke er mareridtene og de mørke
tanker. Det er udmærket tænkt, så selv et gam-
melt hoved som undertegnede følge med.

Filmen ender noget klægt med en længere mo-
ralsk prædiken om, at de egentlige vogtere jo er
alverdens børn selv. For uden barnetro ingen

fantasifigurer. Så en seks-syv årig skeptiker må
tage det sure med det søde, mørket med lyset.
De gode drømmes lyssyn skal der kæmpes for
igen og igen.

De eventyrlige vogtere kan fint programsættes
op til jul. Selv om dens handlig foregår omkring
påske, så er filmen fyldt med masser af eventyr -
magi og julestemning. Den er ikke for de helt
små, da den grumme mørkemand godt kan
virke noget skræmmende og når han virkelig
slår sig løs, er det med bulder og brag. Med
dansk tale. Fra 9 år.

Indledning
Da nogle af tegnefilmens personer kan være lidt
mindre kendte for et dansk børnepublikum vil
det være givende kort at redegøre for de enkel-
te vogteres karakteristika. Det er også en god
ide at forberede de mindste på at Bøhmanden
eller Mørkemanden, hvad vi nu kalder ham, kan
virke lidt skræmmende. Man kan også tale om
det at have fantasi og hvad det betyder, at man
bevarer sin fantasi og barnetro igennem hele sit
liv. Traditioner som tænder under hovedpuden,
lede efter påskeæg ved påsketide eller ønske-
sedlen til julemanden, som her i filmen bor på
Nordpolen, kan også bringes på tale.

Hans Peter Mehlsen, filmudvalget

DE EVENTYRLIGE VOGTERE

USA 2012
Instr: Peter Ramsey
Manus: David Lindsay-Abaire
Danske stemmer: Lars Bom, Vicky Berlin,
Henrik Jandorf m.fl
Censur: 7

Spilletid: 97 min.
Udl: UIP
Prem: 22/11-2012
Aldersvurdering: Fra 9 år

Data:
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Paris nutiden. For at bevise, at han er aktivt job-
søgende, reflekterer den tidligere indsatte Driss
på en jobannonce som handicaphjælper for den
rige enkemand Phillipe, som er lammet fra nak-
ken og ned efter en paraglidingulykke. Stik i
mod al sund fornuft, men fascineret af Driss’
uærbødighed og totale mangel på medfølelse
for hans tilstand, ansætter Philippe den unge
mand med en prøvetid på en måned.

Driss, som er smidt ud af sin tantes trange lej-
lighed flytter ind i Philippes store luksuriøse
villa i et af Paris’ dyre områder. Her bor Philip-
pe med sin teenagedatter Elisa og det øvrige
hushold.

De to mænd indleder langsomt et gensidigt fæl-
les- og venskab. Driss ”ommøblerer” Philippes
kørestol, så den kan køre hurtigere. Driss tilby-
der Philippe joints for at mindske hans smerter,
og opfordrer ham til at tage fysisk kontakt til
Eléonore, en kvinde bosiddende i Dunkirk, som
Philippe kun har delt kærlighedsbreve med på
nettet, men aldrig set i virkeligheden.

Da Eléonore ikke dukker op til en arrangeret
date på en café, tager Philippe i frustration Driss
med i sit privatfly ud til kysten for at paraglide.

En dag dukker Driss’ stedbror Adama op foran
Philippes hus, da han er i problemer med nogle
narkoforhandlere. Da Philippe ser dette, beder
han Driss om at vende tilbage til tantens lejlig-
hed og løse famlieproblemerne. Driss tager job
som bud, og en ensom Philippe må acceptere,
at Driss forsvinder ud af hans liv.

Philippes husholderske Magalie kan imidlertid
ikke holde ud at se, at Philippe falder tilbage i
apati og ensomhed som før. Hun kontakter
Driss, som kommer og kører sin tidligere chef til
Dunkirk, hvor han har arrangeret en date for
Philippe med hans store kærlighed Eléonore.
Vurdering
Der var nok ikke mange, som havde troet, at en
af årets allermest populære og elskede film

skulle vise sig at være en helt almindelig fransk
feel-good film. Men ikke desto mindre valfarte-
de over en halv million danskere i biffen i det
forgangne år ikke mindst takket være den gode
gamle mund-til-mund anbefaling ”Har du set
De urørlige. Den skal du simpelthen bare se.
Den bliver du i så godt humør af”. Bedre anbe-
faling findes ikke, og det skal i sandhed siges,
at man kommer umådelig meget i godt humør
af at se denne franske perle.

Mødet mellem den rige og excentriske hvide
millionær, Philippe med hang til klassisk musik,
operabesøg og fuld af citater fra Guillaume
Apollinaire, men ensom og et liv uden kærlig-
hed, og så den farvede plejer Driss, fuld af fest
og farver, impulsiv, dansende til Earth, Wind and
Fire og hele tiden flirtende med husets kvinde-
lige hushold, afstedkommer så mange morsom-
me og rørende scener, som går lige i hjerteku-
len. At så typerne er lige lovlig stereotype –
sort/hvid og så videre – og temmelig karikere-
de, er til at leve med. 

Temaerne er nogle af de helt essentielle som
venskab og angsten for at blive hjælpeløs, og de
er heldigvis overdrysset med humor og godt
humør. De urørlige er en herlig fordomsfri film,

der åbner verden hen imod tolerance på tværs
af sociale skel og forskellig hudfarve.

Nogle kan mene, at en film som De urørlige ikke
hører hjemme i dette katalog. Men udtalelser fra
en række unge mennesker om, at de syntes fil-
men både var sjov og rørende, overbeviste mig
om, at den selvfølgelig skulle med. Den er et
oplagt valg på ældste hold, ligesom den vil
været en god trumf at spille ud med ved et ma-
ratonarrangement eller et særarrangement til at
lokke nogle flere ældre unge (læs. over 14 år)
ind i vores børnefilmklubber.

Indledning
Filmen behøver ikke den lange indledning. Det er
af interesse, at filmen baserer sig på en virkelig
hændelse, nemlig historien om champagnemilli-
onæren Philippe Pozzo di Borgo, der selv blev
lam fra halsen og ned efter en paraglidingulykke
og ansatte den småtykke fransk-algeriske Abdel
Sellou som sin hjælper, hvilket ændrede Philip-
pes liv markant. Dette har han beskrevet i sin
bog ”Du ændrede mit liv”. Under filmens slut-
tekster ser man de to sammen. Fra 14 år.

Hans Peter Mehlsen, filmudvalget

DE URØRLIGE

Frankrig 2011
Instr. & manus: Olivier Nakache, Eric Toledano
Medv: François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny,
Audrey Fleurot m.fl.
Censur: 7

Spilletid: 112 min.
Udl: Scanbox
Prem: 22/11-2012
Aldersvurdering: Fra 14 år

Data:

Oscar nomineret2013De urørlige



Nyhedskatalog - 2013/2014 9

Den lille Julemand
Vurdering
Vi befinder os her i afdelingen af klassisk aftap-
ning. Julen er aldrig for alvor i fare, og vi er på
intet tidspunkt i tvivl om, at Nicholas nok skal
blive en glimrende afløser for Julemanden. Kon-
flikten om mobberen løses som sig hør og bør.
Tegningerne er lidt gammeldags, men det pas-
ser for så vidt fint til moralen i filmen; man skal
være ren af hjertet og tro mod den, man er.

Den lille Julemand er ufarlig juleunderholdning,
men den er alligevel ikke kvalmende sød. Ju-
lemandens frustration over at skulle afgive tøj-
lerne til kanen og hans deraf følgende modvilje
mod Nicholas, tilføjer lidt kant til historien. Ni-
cholas’ usikkerhed og uformåenhed gør ham til
en helt, det er muligt at identificere sig med.

Filmen bygger på en åbenbart meget populær
serie, og den positive modtagelse af nærværen-
de film, skulle efter sigende have udløst en 2’er,
der skulle have premiere i 2012. Om det er
tilfældet, ved jeg ikke. Men for en umiddelbar
betragtning burde én historie om Nicholas og
hans uddannelse som julemand være tilstræk-
keligt.

Filmen henvender sig overvejende til de mind-
ste. Og derfor vil de lidt større børn nok ikke
finde historien tilstrækkeligt udfordrende og
spændende. Men målgruppen vil nok hygge sig
med, at ritualerne spilles igennem.

Indledning
Har Julemanden altid været en hvidhåret tyk sak
med en forkærlighed for at kommunikere med
godmodig latter? 

Eller kan man forestille sig, at han lige som vi
andre på et tidspunkt har været lille og usikker?
Hvis selv Julemanden har haft tvivl om, hvorvidt
han kunne leve op til kravene, der stilles til ham,
er der vel ikke noget at sige til, at vi andre kan
blive grebet af mistillid til egne evner.

Kim Bruun, filmudvalget

DEN LILLE JULEMAND

Frankrig 2010
Instr: Luc Vinciguerra
Manus: Alexandre Reverend
Danske stemmer: Niels Weyde, 
Laurids Andersen, Sebastian Max Sommer m.fl.
Censur: A

Spilletid: 80 min.
Udl: Angel
Prem: Ingen biograf premiere
Aldersvurdering: Fra 5 år

Data:

Når Julemanden bliver gammel skal han gå på
pension, og en ny julemand skal findes. Kravet
til den nye julemand er, at han skal hedde Ni-
cholas, og at han skal være ren af hjertet. Det
vil selvsagt være en fordel at kunne begå sig på
tagrygge, tro på julen som koncept og kunne
holde ud af lege med legetøj en hel lang dag.

På et australsk børnehjem befinder netop en Ni-
cholas sig. Han er ren af hjertet, tror oprigtigt på
julemanden og er gennemgribende et godt
menneske. Men han lider af højdeskræk. Og så
er hans tiltro til sig selv og egne evner ikke
særlig udtalt.

Julemanden er ikke meget for at stoppe, men
modstræbende opsøger han Nicholas og får
ham med sig til Nordpolen. Selvom børnehjem-

mets bølle forsøger at kaste grus i maskineriet
for Julemanden og hans lærling.

Hjemme på Nordpolen går det mere og mere op
for Nicholas, at han nok ikke har det i sig at
være julemand, og da Julemanden på sin side
ikke er parat til at opgive jobbet, ser det ud til,
at det ikke vil lykkes at finde en ny julemand.
På trods af alt opstår en slags venskab mellem
de to generationer af julemænd. Julemanden
giver køb på sine forbehold og deler sin viden
med Nicholas, som samtidig vokser med opga-
ven. Og som det hører sig til i julefilmsgenren,
ender alt i fryd og komsammen. Nicholas over-
tager jobbet som julemand, men husker hvor
han kom fra, og han holder fast i venskaberne
fra børnehjemmet. Og Julemanden trækker sig
tilbage i god ro og orden.
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Den tidligere anerkendte danske kunstmaler
Lars Olofssen tager et job som lærer på en lille
kunstskole i Canada. Her møder han den stum-
me, retarderede Eddie, som han - for at score
sin smukke, kvindelige kollega Lesley - tilbyder
at have boende hos sig.

Eddie har dog det problem, at han ikke blot går
i søvne, men også på disse natlige ture har det
med at dræbe både dyr og mennesker. I første
omgang er Lars afskrækket, men det varer ikke
længe før han opdager, at synet af de blodige,
kannibalske drab giver ham inspiration til at
male igen.

Han sælger malerierne og donerer pengene til
skolen, der kæmper for sin overlevelse. Således
vinder han stadigt større anseelse hos sine kol-
leger samt, ikke mindst, hos Lesley. Anseelsen
stiger ham til hovedet, og Lars begynder derfor
selv aktivt at fremprovokere Eddies blodtørst.
Dette kulminerer i et stort blodbad, hvor Lars
endelig får færdiggjort sit livs mesterværk, men
samtidig mister livet. Maleriet bliver dog til sidst
solgt og redder skolen fra lukning.

Vurdering
Med Eddie er vi ude i noget så specielt som en
dansk-canadisk co-produceret gyser-komedie.
Hvis man er ude efter en god gyser går man galt
i byen, og det samme hvis man er ude efter en
solid komedie. Eddie er nemlig mest interessant
som en parodi på splatter-gyser genren.

En filmgenre gennemgår groft sagt fire faser.
Først befinder en genre sig i den eksperimente-
rende fase, hvor filmmediet udforskes og gen-
ren prøver at finde et fast ståsted. Derefter be-
væger en genre sig over i den klassiske fase,
hvor genren har etableret en række faste regler.

Dette fører til den forædlende fase, hvor der
spores en bevidsthed om, samt et forsøg på at
udfordre genrens regler. Slutteligt når en genre
den barokke fase, hvor genrens regler bliver så
fastlagte, at de begynder at fremstå som kli-
chéer. Netop i denne fase befinder Eddie sig, og
det er præcis dens bevidst overdrevne brug af
splatter-gyserens konventioner, der gør den så
morsom.

Problemet er bare, at den ikke formår blot at
holde sig på dette sortkomiske niveau - hvor
den gør det rigtig godt. Den føler nemlig også
et behov for at nå et højere filosofisk niveau i en
eller anden form for kunstdebat. Man kunne
måske argumentere for, at dette er et forsøg på
at parodiere en anden genre - art-house genren
- men umiddelbart forekommer dette forsøg
noget søgt, selvhøjtideligt og plat. 

Det er dog under alle omstændigheder en se-
værdig film, der med den rette portion selvironi

og kitsch repræsenterer en interessant pendant
til mange gængse gyserfilm.

Filmen kan vises fra 14 år og opefter. Den vil
især gøre sig godt i DVD-klubber for gymnasie-
elever.

Indledning
Meget af filmens værdi ligger som sagt i dens
genreblanding og -parodi, så det ville være op-
lagt at tage udgangspunkt i dette og sammen-
ligne den med andre mere seriøse bud inden for
gyser- og zombie-genren.

Da den blev vist på filmgennemsyn, kom der
hurtigt gang i en diskussion omkring samfunds-
betydningen af vold på film - en diskussion, der
bestemt ikke er uvæsentlig, og som derfor er
oplagt at tage i forbindelse med filmen.

Marc Honoré

EDDIE – THE SLEEPWALKING
CANNIBAL

DK 2012
Instr: Boris Rodriguez
Manus: Alex Epstein, Jonathan Rannells
Medv:Thure Lindhardt, Dylan Smith, 
Georgina Reilly m.fl.
Censur: 15

Spilletid: 90 min.
Udl: Nordisk
Prem: 12/07-2012
Aldersvurdering: Fra 14 år

Data:

Eddie
-The Sleepwalking Cannibal
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Far til fire – til søs
Mie skal giftes med Peter, men lige før bryllup-
pet skal stå, bliver Peter ringet op af sin pleje-
far, sømanden Skipper. Han fortæller, at hans
unge matrosmandskab alle har fået Roskildesy-
ge. Derfor kan han ikke deltage i den årlige
kapsejlads for træskibe, hvor førstepræmien på
100.000 godt kunne bruges til at sætte hans
skoleskib ”Valborg” i stand.

Gode råd er dyre, men hele familien inklusive
Onkel Anders tager til Svendborg for at hjælpe
Skipper. På kajen i Svendborg møder de Ama-
lie – hende fra realityprogrammet – som sam-
men med sine unge machomænd deltager i
konkurrencen med båden ”Medusa”. Vinder hun
førstepræmien skal den i hvert fald ikke gå til de
fattige, håner hun.

Iført blåt matrostøj stikker vores venner til søs.
Ombord opdager de en blind passager, den util-
passede pige, Trine, som er blevet rask og gerne
vil med. Fra første færd vælger hun at blive
uvenner med Lille Per, som ellers byder til ven-
skab.

Efter første etape til Fåborg, fører vores venner.
Om aftenen er der havnefest i Fåborg med både
armlægning og slå på søm konkurrence. Trine,
som grundet sin opførsel overfor Per, er efterladt
på båden, overfaldes og låses inde af Amalie og
hendes skumle venner. De skærer rebene til
storsejlet over på ”Valborg” for at forhindre
Skipper i at vinde konkurrencen.

Næste morgen fortsætter konkurrencen nu med
kurs mod Svendborg. Undervejs revner ”Val-
borgs” storsejl og de taber fart. Snart efter over-
hales de af Amalies båd. Skipper vælger en
anden og mere farlig sejlrute, hvor risikoen for
at gå på grund er stor. Selvfølgelig går ”Val-
borg” på grund, men ved at smide en masse
overbord – selv elefanten Bodil må i vandet –
lykkes det at komme fri. Farten er dog stadig
ikke god, men ved Pers snilde kreeres en stor

spiler, som giver ekstra fart. I kampens hede fal-
der Amalie overbord og kan ikke svømme. ”Val-
borg” stopper op og Per redder hende fra at
drukne. Episoden og tabet af tid betyder, at en
helt tredje båd vinder kapsejladsen.

Amalie, som nu er blevet godheden selv, done-
rer penge til Valborgs bevarelse, Lille Per og Trine
bliver gode venner og så kan Mie og Peter holde
bryllup til søs – selvfølgelig.

Vurdering:
Efter den rimelig vellykkede Far til fire – tilba-
ge til naturen fra sidste år med en god tematik
omkring genbrugstanken, så er der for meget
tilbagegang at spore i seriens nyeste opus (nr. 6
i den nye serie) Far til fire – til søs.

Historien om at vinde kapsejladsen for at beva-
re det gode skoleskib ”Valborg” kunne ellers
have inspireret til megen god dramatik, men
hver gang der er det mindste optræk til noget
spænding, bøjer filmen let og elegant af. Her er
ingen reel fare, ingen bliver uvenner og intet
problem er så stort, at der ikke kan findes en

hurtig løsning. Selve det afgørende slag mellem
de to konkurrerende sejlskibe forbliver en tam
affære og sløjt realiseret effektarbejde med lidt
kasten med tomater(!) og fyren nødblus af. 

Der er ellers taget hensyn til selv de allermind-
ste med en enkel og meget børnevenlig hand-
lingsside. Der skal sejles fra Svendborg og til
Fåborg og tilbage igen. Vore venners skib har
hvide sejl, modstanderen den smarte reali-
tystjerne Amalies skib har røde sejl. Så kan vi
alle være med. Far fjoller rundt som sædvanligt
og falder i vandet op til adskillige gange, og det
er selvfølgelig Per, der med sin snarrådighed er
med til at slå de dumme skurke. Dette krydret
med en Bjarne Henriksen som den flinke skip-
per, som med sin harmonika fylder filmen med
to sange for simpelthen bare at kunne op på 80
spilleminutter.

Fremadrettet kunne man måske have håbet på,
at producenterne bag de nye Far til fire ville ha’
taget en længere timeout. Det tyder det dog
ikke på. To millioner solgte biografbilletter har
de fem foregående film indbragt og denne film
har let rundet de 400.000 solgte billetter. Det
taler sit tydelige sprog, og derfor er castingen til
den næste film Far til fire – Onkel Sofus vender
tilbage i fuld gang med helt nye skuespillere i
de bærende roller og en ny person i instruktør-
stolen. Det gamle hold er gået sukkerkolde, og
det er fuld forståeligt. Far til fire – til søs er det
dårligste udspil, af de seks film, som instruk-
tøren Claus Bjerre har lavet.

I et år med meget få anvendelige film for de
mindste kan man ty til at programsætte Far til
fire – til søs. 

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

Hans Peter Mehlsen, filmudvalget

FAR TIL FIRE – TIL SØS

DK 2012
Instr. & manus: Claus Bjerre
Medv: Niels Olsen, Kasper Kesje, 
Jess Ingerslev m.fl.
Censur: A

Spilletid: 80 min.
Udl: Scanbox
Prem: 04/10-2012
Aldersvurdering: Fra 6 år

Data:
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Frankenweenie er en genindspilning af instruk-
tørens, Tim Burton, kortfilm fra 1980’erne. Fil-
men handler om en dreng ved navn Victor Fran-
kenstein. Victor har ikke nogle venner, men til
gengæld har han en kærlig hund, som han el-
sker over alt på jorden. En dag bliver hunden
Sparky kørt ned af en bil og dør.  Victor vælger
at tage sagen i egen hånd og vækker Sparky til
live ved hjælp af et sindrigt system af lynafleder
og drage. Som navnet på filmen måske afslører,
lykkes det at genoplive Sparky. Og udover lidt
lapning med sytråd og et par skruer er Sparky
så god som ny. 

Victor forsøger at holde det hemmeligt for sin
familie og resten af byens indbyggere, men
hans klassekammerat Edgar opdager det og

forlanger at få af vide, hvordan Victor har gjort.
Edgar vil nemlig selv prøve at vække et dyr til
live, som han vil bruge til at vinde skolens fysik-
konkurrence. Flere af Victors klassekammerater
– som i øvrigt alle selv til forveksling ligner
monstre og zombier fra diverse b-film, får kend-
skab til Victors bedrifter og forsøger på egen
hånd at udøve eksperimentet på deres egne af-
døde kæledyr. Noget går dog i mellemtiden helt
galt og snart vrimler byen med uhyggelige
monstre i form af en kæmpe skildpadde, en fly-
vende flagermus-kat og andre små uhyggelige
vanduhyrer.

Vurdering
Frankenweenie er en stopmotion-film i
sort/hvid, hvilket i sig selv får den til at skille sig

ud fra de øvrige animationsfilm, der er at finde
på markedet i disse dage. Derudover finder fil-
men sted i 1950’erne i en lille by, hvor det hver
aften tordner og lyner, og hvor indbyggerne er
alt andet end almindelige. Den dystre stil i Fran-
kenweenie får én til at tænke på Tim Burtons
tidligere animationsfilm Corpse Bride, der lige-
ledes beskæftiger sig med samspillet mellem de
døde og levende. 

Filmens hovedrolle, den lille dreng Victor Fran-
kenstein, er en enspænder uden nogle rigtige
venner, men han besidder til gengæld en fanta-
stisk kreativitet, som han gennem filmen bliver
opfordret til at udforske af sin fysiklærer. Netop
dette er også filmens overordnede tema, og
man kan håbe på, at publikum vil forlade bio-
grafsalen med en lyst til at udforske deres eget
kreative sind. 

Frankenweenie er holdt i en langsom fortælle-
stil, der også ses i gamle horrorfilm som Fran-
kenstein og Godzilla, og der refereres også gen-
nem filmen flittigt til netop gamle klassikere
inde for horrorgenren. Filmens langsomme for-
tællestil samt den gennemgående dystre stem-
ning gør, at filmen ikke henvender sig til de helt
små, derimod er den velegnet til de lidt ældre
børn. Censuren, der er sat til 11 år, passer der-
for godt.

Indledning
I indledningen til filmen, kan man tage fat i stop-
motion metoden, der er blevet benyttet til at lave
filmen. Her kan man helt konkret forklare, hvor-
dan stopmotion foregår og eventuelt vise med
nogle dukker hvordan det er en meget tids-
krævende proces at skabe en film på denne
måde. Derudover kan man snakke om den op-
rindelige Frankenstein-historie og høre, hvor
mange af børnene, der kender til denne historie.

Nynne Bern, filmudvalget

FRANKENWEENIE

USA 2012
Instr:Tim Burton
Manus: Leonard Ripps, Tim Burton
Stemmer: Winona Ryder, Michael Keaton,
Catherine O’Hara m.fl.
Censur: 11

Spilletid: 87 min.
Udl: Disney
Prem: 10/01-2013
Aldersvurdering: Fra 11 år

Data:

Den var nomineret til enoscar for bedsteanimerede film.Frankenweenie
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Fuchsia – den lille heks
Den etbenede troldmand Quark finder på sin af-
tentur i skoven et æg. Det tager han med hjem
for at spise det til morgenmad. MEN inden
troldmanden vågner, klækker ægget, og ud
kommer en lille heks. Hun er ret livlig og tager
sig en flyvetur på troldmandens tandbørste. Da
troldmanden vågner, er der noget der flyver om
ørene på ham, og da han endelig får indfanget
den lille heks, bliver han noget chokeret over, at
hun kalder ham far. Med sine 198 ½ år synes
han, at han er for ung.

Efter at have fundet et navn til den lille heks,
 Fuch sia, tager de to en tur i skoven. Her møder
de byens vejmand Roger, som vil lave skoven
om til en motorvej. Troldmanden skræmmer et
par arbejdere, men ikke vejmanden. 

Fuchsia vil gerne blive stor i en fart, så hun kan
komme på hekseskole med andre små hekse.
Quark giver hende en trylledrik, og vupti vokser
Fuchsia til en almindelig størrelse pige. På hek-
seskolen tager hekselæreren Minul godt imod
Fuchsia. Et par af heksene er noget drillesyge,
men deres uvornhed kommer til gavn sidst i fil-
men. 

Fuchsia møder Tommy, som er en almindelig
dreng. Quark er bange for mennesker – de er
skyld i, at han er etbenet, så Fuchsia må holde
deres møder hemmelige. Tommy har en skræk-
kelig onkel, vejmanden Roger. Ham udspionerer
de, og i første omgang forpurrer de hans forsøg
på at få tilladelse til at fælde skoven.

Den dag heksene holder deres nytårsfest, finder
Tommy ud af, at hans onkel har fået tilladelse til
at fælde skoven, og at rydningen starter næste
morgen. Tommy finder frem til heksefesten og
skaber stor ophidselse, da alle til festen er
bange for at blive set af mennesker, men da han
kan fortælle, at skoven bliver fældet, går alle i
gang med at finde et forsvar.

Alle heksene og den ene troldmand samt Tommy
stiller op mod alle arbejderne og deres store
maskiner, og det ser ud til at vejmanden vinder.
Men her kommer de drillesyge små hekses
nummer til gavn, og de vinder selvfølgelig over
vejmanden.

Vurdering
En dejlig film til indskolingen som man kun kan
blive glad af at se. Troldmanden er en rar bed -
stefartype med et meget, meget stort skæg,
hekselæreren er en frodig kvinde, som er forel-
sket i troldmanden. De små heksebørn er ikke
lige søde alle sammen, men i modgang holder
de alle sammen. Fuchsia vil, som andre børn,
gerne være sød, men det er svært, når man er
nysgerrig og også gerne vil kunne trylle en
masse. Hun sætter i bedste Troldmanden og
Arthur-stil huset til selv at gøre rent. Det ender
lige så galt for hende, som det gjorde for Arthur,
det hele går amok, og Quark kommer hjem og
får styr på det hele.

Historien om, at der findes gode hekse og trold-
mænd i skovene, men at de blot holder sig skjult
for os, er vældigt hyggelig. De passer på skoven,

og det skal vi også. Modstykket er Vejmanden i
byen, som er lykkelig over, at man kan spare  
2½ minut til byen, når han har ryddet det meste
af skoven og anlagt en motorvej.

Troldmanden Quark er skrækslagen for, at Fu-
chsia skal møde mennesker, han synes, de er
farlige. Den lille heks er dog ikke så bange af
sig, og som andre børn finder hun en udvej til
at gøre det, hun gerne vil. Tommy og Fuchia
leger sammen og har det dejligt og da onklens
planer går op for dem, gør de fælles front mod
ham - først alene - siden sammen med de andre
hekse.

Indledning
Man kan snakke om, hvorvidt der mon findes
søde troldmænd og hekse i vores/jeres skov,
som passer på skoven. Passer vi på skoven og
naturen? 

At være venner med en, de voksne ikke vil have,
man er venner med. At drille hinanden, men når
det gælder, holder man sammen.

Tina Just Hahn, filmudvalget

FUCHSIA – DEN LILLE HEKS

Holland 2010
Instr: Johan Nijenhuis
Manus: Sander De Regt
Medv: Josephine Ellefsen, Michael Elo,
Birgitte Raaberg  m.fl.
Censur: 7

Spilletid: 85 min.
Udl: Angel
Prem: Ingen biograf premiere
Aldersvurdering: Fra 6 år

Data:
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Fuglejagten
Victor og hans far ankommer til den årlige fug-
lejagt, hvor det gælder om i løbet af et døgn at
få taget et billede af den mest sjældne fugl.
Førstepræmien er en rejse til Tyrkiet. Victors far
er lige blevet skilt og plages meget af dette.

Kort før fuglejagten skal gå i gang, ankommer
Daniel med sin far Steen, ekspert i fugle og som
Victors mor nu er blevet kæreste med. Daniel
har vundet førstepræmien de sidste 3 år i træk,
og Victor havde troet, at Daniel ikke ville kunne
deltage i år på grund af et brækket ben.

Fuglejagten går i gang og sammen med pigen
Pernille, opdager Victor en kongeørn. Men netop
som han skal til at tage billedet, som kunne
sikre ham førstepræmien, forstyrres ørnen af en
lyd fra Pernilles mobil. Til gengæld har Daniel
fået et billede af ørnen og fører efter førsteda-
gen.

Næste morgen vågner Victor alt for sent, idet
Daniel har pillet ved hans mobilalarm. Presset af
tid og forventninger fra sin far snyder Victor ved
at fotografere en sjælden fugl – en udstoppet
svalehalesanger - som han har stjålet fra gamle
Arvids kælder. Fotografiet giver Victor første-
præmien, men da Daniels far, Steen, dukker op
for at granske billedet nærmere, opdager han, at
det er den hypersjældne rødrygget svalehalesan-
ger, som Victor har fotograferet. Snart er alt på
den anden ende, og fugletræffet invaderes af or-
nitologer og andre interesserede, som kommer
alle steder fra for at se den sjældne fugl.

Plaget af dårlig samvittighed, og ikke mindst da
Arvid mistænker ham for at have taget fuglen,
går Victor til bekendelse overfor sin far. Jeg gjor-
de det for at gøre dig glad, siger han til sin far.
Faderen vælger at fortie snyderiet, idet han så
kan få ram på Steen, som han altid har følt sig
underlegen overfor. Victors far og Steen kommer
op at slås, og Victor bliver ked af det og flygter
ud i skoven. Faderen løber efter ham og de to

forsones. Senere bekender Victor også overfor
Daniel, at han har snydt, men begge drenge,
som nu er blevet venner, vælger ikke at sige
noget, da det ikke er godt for nogen. Victor af-
leverer 1. præmiebeviset til Daniel, men har til
gengæld fået en ny ven i Daniel.

Sluttelig smugles Victor ud af området af sin far
i en fuglekasse, da alle vil have fat i ham.

Vurdering
Fuglejagten er på alle måder en rigtig god klas-
sisk dansk børnefilm – af den gammeldags
slags – med en enkel, lille og nænsom dannel-
seshistorie om far og en søn, som kommer både
styrket og mere selvstændige ud af oplevelser-
ne på fuglelejren. Ikke mindst fortjener filmen
ros for at turde være modig og udfordre sit bør-
nepublikum ved at lade handlingen foregå i et
noget så nørdet og måske ikke så tjekket miljø
som det ornitologiske. Men den er også ele-
mentært spændende og velspillende, hvor især
Oliver Methling Søndergaard er imponerende
god i hovedrollen som drengen Victor.

Filmen kredser om mange temaer. Et primært
tema er forholdet mellem Victor og hans far,
spillet af Lars Brygmann, der både er forpjusket
og sorgramt, på grund af, at Victors mor er løbet
af med den selvfede ornitologekspert Steen, far
til Victors værste konkurrent Daniel. Faderens
holdning til, at også hans søn skal være ”a lone
wolf” udfordres, da både en pige dukker op i hi-
storien og ikke mindst da det viser sig, at Dani-
el i grunden er en rigtig flink fyr. Det er også fa-
derens voldsomme trang til at få Steen ned med
nakken, som får Victor til at tage snydebilledet
af den sjældne fugl – simpelthen for at gøre sin
far glad igen. Men som sagt betaler snyd sig
ikke og har til enhver tid sin pris.
På den tekniske side er Fuglejagten gedigent
håndværk, hvor fotografen Morten Søborgs fine
naturbilleder af det smukke danske fugleland-
skab - filmen er støttet af Kalundborg Kommu-
ne – så gid vide om den ikke er optaget der-
omkring – skaber fine tankevækkende åndehul-
ler – som falder i fin tråd med filmens begiven-
heder.

I en tid, hvor det vrimler med animationsfilm om
trolde, hekse og andre overnaturlige væsener til-
sat et imponerende opbud af computereffekter
(som regel i 3D), er det uhyre befriende at se en
lille film som Fuglejagten, der er en god, opbyg-
gelig og tidløs filmhistorie om en dreng og hans
far og en omgang snyd. Den skal simpelthen
være på alle børnefilmklubbers program i den
kommende sæson. Fra 10 år og opefter.

Indledning
Fuglejagten kræver ikke den store indledning.
Handlingen giver meget sig selv. En introduk -
tion til filmens univers – fugleinteressen og be-
grebet ornitologi og det at være en twitcher –
en person som tager billeder af sjældne fugle og
gerne så mange som muligt – vil være på sin
plads.

Hans Peter Mehlsen, filmudvalget

FUGLEJAGTEN

Instr: Christian Dyekjær
Manus: Mette Damgård-Sørensen, 
Christian Dyekjær
Medv: Oliver Metling Søndergaard, 
Lars Brygmann, Georg Hvidtfeldt Treschow m.fl.
Censur: 7

Spilletid: 92 min.
Udl: FC
Prem: 07/06-2012
Aldersvurdering: Fra 10 år

Data:
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Ivan er en lille dreng - i hvert fald i forhold til
sin alder. Hans skolehverdag er meget præget af
hans størrelse - han når næsten ikke ind i sko-
legården, før han hænger med hovedet nedad
og har udsigt til buksevand, næseblod eller en
anden form for ydmygelse.

Hjemme står det endnu værre til. Ivans far, Hr.
Olsen, har ikke helt fået indfriet sine forvent-
ninger hos knægten - han havde håbet på et
pragteksemplar af en dreng, der meget gerne
måtte have slående lighed med en mand som
Tarzan. I stedet har han fået en vatnisse - en
Gummi Tarzan.

Da Ivan en dag møder en forbirejsende heks, får
han muligheden for at få et ønske opfyldt.
Efter grundige overvejelser lander han på øn-
sket om at få alle hans ønsker opfyldt, og plud-
selig er Ivan i stand til at sætte både bøller, far-
mand og byens øvrige beboere på plads.

Det var dog kun meningen, at superkræfterne
skulle vare en enkelt dag, men da Ivan fortsat

er i besiddelse af dem og oplever, at hans far
forsøge at gøre karriere på baggrund af sønnens
muskelmasse, så beslutter Ivan sig for at finde
heksen, så han kan blive sig selv igen - selvom
det betyder en tilbagevenden til de velkendte
tæsk i skolegården.

Vurdering
Hvad handlingsresumeet måske ikke helt kort-
lægger, er, at den meget velkendte historie om
Ivan, der pludselig har fået superkræfter, ikke
længere er så genkendelig. 
Gummi T har stadig samme præmis, som både
Ole Lund Kirkegaards bog og Søren Kragh Ja-
kobsens brag af en børnefilm, men meget er
dog forandret. Vi præsenteres for nye figurer, og
handlingen tager en drejning, der fører histori-
en frem til nutiden.

Det er både Gummi Ts svaghed og styrke. I de
gamle udgaver lå der et eventyr gemt væk
under socialrealismen, i denne udgave ligger hi-
storiens fine morale, lidt for ofte gemt væk bag
det overgearede tempo.

Det er selvfølgelig forfriskende, at man har for-
søgt at give fortællingen et nutidigt sprog og
tage fat på aktuelle problematikker. Men når fa-
deren eksempelvis pacer sin pludselige uover-
vindelige knægt - og bruger ham til at føre sig
selv frem, så er faderen den egentlige stakkel.

Grunden til at historien om Ivan stadig holder
den dag i dag, er jo, at den fortæller den evig-
gyldige og desværre alt for ofte velkendte
 historie, om et barn der er helt alene i en ver-
den, hvor det kan være svært at leve op til de
krav og idealer, omverdenen har opstillet.

Det sagt, så er der masser af humor og et frem-
ragende fortælletempo i filmen. Animationen
har samme streg som forrige års Orla Frøsnap-
per, der var en anden genindspilning af Kirke-
gaards klassiker, og også den fungerer upåkla-
geligt.

Indledning
I en tredje af Ole Lund Kirkegaards klassikere,
Lille Virgil, hører vi historien om en mutters
alene stork. Netop det med at være mutters
alene i verden, er på sin vis også temaet i
Gummi T. Ivan er alene om at føle sig util-
strækkelig, han er alene med sin afmagt overfor
en verden befolket med bøller og bøvede fader-
roller.

En indledning til filmen kan derfor fint om-
handle denne følelse - af at være alene. Det er
altid godt, hvis man kan tage fat i en historie fra
ens egen barndom - og måske fortælle en hi-
storie om en gang, hvor man følte sig helt alene. 

Moralen i en sådan indledning kunne så være at
opfordre børnene til, engang imellem at mærke
efter, om de har klassekammerater, der kan
sidde med en sådan følelse - og så opfordre
dem at sørge for, at ingen skal føle sig alene.

Jan Frydensbjerg, filmudvalget

GUMMI T

DK 2012
Instr: Michael Hegner
Manus: Michael W. Horsten
Danske stemmer: Thure Lindhardt, 
Nicolaj Kopernikus, Signe Egholm Olsen m.fl.
Censur: A

Spilletid: 80 min.
Udl: FC
Prem: 16/05-2012
Aldersvurdering: Fra 6 år

Data:

Svend 2012 - Årets danske børnefilm. Robert 2013 - Åretsoriginale sangGummi T
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Hotel Transylvania

Vampyren over dem alle, grev Dracula, har efter
sin kones død trukket sig tilbage fra omverde-
nen og lever nu på slottet Transylvania med sin
datter Mavis. Her driver han et hotel og bruger
det meste af dagens vågne timer på at beskyt-
te sin datter fra omverdenen og ikke mindst
menneskerne. Men Mavis er en ung nysgerrig
pige, som har et brændende ønske om at tage
ud og opleve den vide verden, og hun forstår
ikke sin fars afsky for menneskene. 

Traditionen tro har Dracula inviteret alle deres
venner til at komme og fejre Mavis’ fødselsdag.
Hun bliver i år 118 år, og dermed er hun på vej
ind i de voksnes rækker. Hotellet bliver hurtigt
fyldt med monstre fra nær og fjern og Dracula
byder venligt Frankenstein, Mumien og alle de
andre velkomne. Der har dog ved et uheld sne-
get sig en uvelkommen gæst ind; i form af den
menneskelige backpacker Jonathan. Da Dracu-
la opdager dette, forsøger han at holde det
skjult for de andre gæster af frygt for, hvordan
de vil reagere. Jonathan bliver klædt ud som
Frankensteins grandfætter, og han bliver hurtigt
venner med alle de andre monstre. Men da de
opdager, at han er menneske, bliver han nødt til

at rejse videre. Mavis og Jonathan er i mellem-
tiden blevet forelskede, og nu står Mavis ulyk-
kelig tilbage. 

Dracula, Frankenstein og Varulv bestemmer sig
for at følge efter Jonathan for, at overtale ham
til at komme tilbage, en beslutning der ikke er
nem for Dracula, da det betyder, at han bliver
nødt til at bevæge sig ud i menneskeverdenen,
som han ellers har gemt sig fra i over hundrede
år. 

Vurdering
Hotel Transylvania er en animationsfilm med
gang i. Der er ikke mange stille øjeblikke i fil-
men og det hurtige tempo og mange jokes kan
til tider næsten tage pusten fra en. 

I Hotel Transylvania er menneskene de onde, og
monstrene er de eftertænksomme misforståede
væsner, som vi holder med – en præmis man
hurtig acceptere og tager til sig. 
Det er klart det farverige persongalleri, som er
filmens styrke, og når først de mange spøjse fi-
gurer er blevet præsenteret, er det til at leve
med, at historien er en smule flad. 

Selvom historien ikke er banebrydende, og selv-
om filmen er forudsigelig som bare pokker, sidder
man alligevel og griner med på de skøre kom-
mentarer som Frankenstein, mumien og alle de
andre byder ind med. Filmen handler om en ræk-
ker monstre, men der er ikke meget bid i grev
Dracula, og der er frem for en uhyggelig mon-
sterfilm, mere tale om en hyggelig familiefilm. Fil-
men egner sig dog bedst til børn over 7-8 år, da
mange af vittighederne vil gå tabt for de helt små. 

Indledning
I indledningen til filmen vil det være en fordel
kort at ridse filmens univers op. Her kan man
forklare, hvordan vi normalt opfatter monstre
som værende farlige og onde, men at man i
denne film vil opleve dem fra en anden side. Ud
over dette kan man i sin indledning af filmen
tage emnet, der omhandler at blive voksen op.
Her kan man komme ind på, hvordan det føles,
når ens forældre glemmer, at man ikke er et lille
barn længere og godt kan gøre ting selv. Det er
et dilemma, der er ens lige meget om man er 8
år gammel eller 118 år gammel.

Nynne Bern, filmudvalget

HOTEL TRANSYLVANIA

USA 2012
Instr: Genndy Tartakovsky
Manus: Dan Hageman, Kevin Hageman
Danske stemmer: Niels Ellegaard, 
Benjamin Hasselflug, Sophie Larsen m.fl.
Censur: 7

Spilletid: 91 min.
Udl: Sony
Prem: 08/11-2012
Aldersvurdering: Fra 7 år

Data:
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Isblomstens hemmelighed
og Den glemte ting

ISBLOMSTENS HEMMELIGHED
Svindel bor hos sin oldefar, som er tryllekunst-
ner. Hver aften tryller oldefar isblomsten frem
som gør alle ærterne fra skoven lykkelige. Svin-
del skal også lære at trylle isblomsten frem, men
ved et uheld får han smidt oldefars tryllestav ind
i den tågede skov. Oldefar sender ham af sted,
og på turen møder han Fup. De finder oldefars
tryllestav, eller en der ligner. For den stav de fin-
der viser sig rent faktisk at kunne trylle.

I familien Svindel gemmer der sig en hemme-
lighed. Oldefar havde engang to brødre, de
kæmpede alle tre om at være den bedste til at
gøre ærterne lykkelige. Den ene bror fik tryllet
en grotte frem, hvor han fandt isblomsten og
Oldefar lukkede sine to brødre inde i grotten.

Med den tryllestav Svindel og Fup har fundet,
bliver grotten nu igen åbnet og Svindel får brug
for al sit mod og selvtillid for at hente isblom-
sten.

Filmen slutter med Svindel og Fup som gode
venner og oldefar og hans brødre, der er blevet
lykkeligt genforenet, nu som spøgelser.

Vurdering
Eventyret om Svindel og isblomsten er tegnet i
et meget dystert og mystisk univers. Farveska-
laen er holdt i blå kolde farver, der er tåget og
oldefar er ikke særlig sød mod Svindel. Alt sam-
men noget man ville tænke ikke rigtig hører til
i en god børnefilm. Trods det er denne anderle-
des film skøn, da der også sker gode ting. Svin-
del er en naiv, rar og omsorgsfuld dreng, der
prøver at gøre alle de rigtige ting. Fup, der er
tegnet rød, er både sød og sjov og de tre brødre
bliver søde til sidst.

Indledning
”Det er bedst, hvis man er den bedste og er man
ikke det, kan man da bare snyde, så man bliver
den bedste”. Det er der vel ikke noget nyt i, når
man er barn. Det er bedst at komme først og
være hurtigst hele tiden. Men hvorfor kunne
man spørge børnene om. Bliver man virkelig
lykkeligere, bare fordi man er bedst hele tiden?
Navnene Svindel og Fup er rigtig sjovt fundet
på, da netop de to børn bestemt ikke fupper og
svindler i filmen.

DEN GLEMTE TING
En dreng fortæller om dengang han var på
stranden for at lede efter kapsler. I stedet for
kapslerne fandt han noget meget bedre: Den
glemte ting. Et underligt væsen med en slags
krabbearme og en krop som en kedel. Men de
to har en fin dag på stranden, og da han skal
hjem, tager drengen Den Glemte Ting med sig.

Hans forældre er dog ikke begejstrede, og han
kan ikke have den i garagen. Da han vil afleve-
re den på kontoret for glemte ting, får han et
hint om, at der er et særligt sted til De Glemte
Ting. Og hertil følger han sin ven.

Vurdering
Universet i Den glemte ting er så interessant og
detaljeret, at man får lyst til at gå yderligere på
opdagelse i det. Stedet, hvor Den Glemte Ting
ender, er et smukt og levende sted – lidt i mod-
sætning til den verden drengen bebor. Det vil
nok ikke være nogen overfortolknings at se ste-
det for De Glemte Ting som barndommens eller
fantasiens land. Et land vi alt for ofte vokser fra.

En smuk, livsbekræftende og anderledes lille
film.

Indledning
Hvis man har sine sanser åbne, kan man få
nogle gode oplevelser og være heldig at få
nogle usædvanlige venner.

Belinda Just Hahn, 
Odsherreds Børne- og Ungdomsfilmklub

ISBLOMSTENS HEMMELIGHED
og DEN GLEMTE TING

DK 2012
Instr: Jacob Ley / Shaun Tan, Andrew Ruhemann
Censur: A
Spilletid: 25 min. / 16 min.
Udl: Copenhagen Bombay

Prem: 25/12-2012
Aldersvurdering: Fra 3 år

Isblomstens hemmelighed og Den glemte
ting vises samlet med en spilletid på 43 min.

Data:
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Klokkeblomst og
vingernes hemmelighed

KLOKKEBLOMST OG 
VINGERNES HEMMELIGHED

USA 2012
Instr: Peggy Holmes, Roberts Gannaway
Manus: Tom Rogers, Ryan Rowe
Danske stemmer: Özlem Saglanmak, 
Amalie Dollerup, Henrik Prip m.fl.
Censur: A

Spilletid: 75 min.
Udl: Disney
Prem: 11/10-2012
Aldersvurdering: Fra 6 år

Data:

Klokkeblomsts verden, Drømmehaven, er delt i
årstider. Hun bor i den varme del, der består af
forårs-, sommer- og efterårshaven. I hendes del
af verden vokser Tryllestøvstræet, det der laver
tryllestøv, så feerne kan flyve. I den kolde del
ligger vinterskoven.

Klokkeblomst er meget nysgerrig og vil gerne
vide, hvordan der er i vinterskoven. Det er dog
forbudt for varme feer at tage derover, da deres
vinger vil fryse og knække. Da Klokkeblomst skal
hjælpe en kanin over grænsen til vinterskoven,
ser hun sit snit til at gå over grænsen. Det er
frygteligt koldt for hende, men det opdager hun
ikke rigtig, for hendes vinger begynder at stråle.

I Vinterskoven er der en bogholder, der ved
noget om strålevinger, så ved hjælp af list og en
god vinterfrakke tager Klokkeblomst til vinter-
skoven. Her møder hun, ud over bogholderen,
en tvillingesøster, hun ikke vidste hun havde,
nemlig Vinterlilje. De to søstre tilbringer en dej-
lig dag sammen, hvor Klokkeblomst lærer alt
om Vinterliljes verden og møder hendes venner.
Da er det ved at gå galt for Klokkeblomst sen-
der bogholderen hende tilbage. Klokkeblomst
og Vinterlilje aftaler i al hemmelighed at mødes
næste dag ved grænsen.

Med hjælp fra sine venner får Klokkeblomst
bygget en snemaskine, så Vinterlilje kan komme
på besøg i sommerhaven. Ved et uheld havner
snemaskinen i floden og sne bliver blæst ind
over sommerhaven. Nu er både varmefeerne og
Tryllestøvstræet i fare for at fryse ihjel.

Klokkeblomst ved, at vinterfeerne kan hjælpe,
så hun tager den farlige tur ind i Vinterlandet,
nu uden frakke, for hun har travlt og må flyve

derind. Hun finder Vinterlilje, og snart er alle fe-
erne fra Vinterskoven og Vinterherren på vej for
at hjælpe.

Det lykkes dem at redde træet, og alle er glade,
lige indtil Klokkeblomst afslører, at hun knæk-
kede vingen på sin flyvetur. Vinterherren op-
hæver reglen om, at de ikke må se hinanden, for
havde reglen ikke været der, var det aldrig sket.
Da Klokkeblomst og Vinterlilje krammer farvel
og på gensyn i morgen ved grænsen, lyser deres
vinger op, og på magisk vis bliver Klokke-
blomsts vinge hel igen. Nu er alle glade, og nye
venner og kærester bliver fundet.

Vurdering
Fra første minut af filmen er vi tilbage i Klokke-
blomsts fortryllede drømmeunivers. Denne
gang med noget helt nyt nemlig en tvillinge-
søster, der er lige så sød og elskelig som Klok-
keblomst. Problemet er, at de holdes adskilt
pga. de fysiske forhold i deres verdener. Vi bli-

ver som tilskuere på fin vis trukket ind i de fø-
lelser, de to søstre oplever, og man kan ikke lade
være med selv at sidde og håbe på, at det nok
skal gå, der må da være en udvej, så de kan
være sammen.

Hele temaet om at leve forskelligt og alligevel
ønske at være sammen, er fortalt meget flot.
Forskellen bliver visualiseret meget tydeligt, ved
at selve broen mellem sommerhaven og vinter-
skoven er henholdsvis tegnet sommervarm på
den ene halvdel og vinterfrossen på den anden
halvdel.

Især for de yngre skolebørn, er det en dejlig
rejse, hvor de får muligheden for at leve sig ind
i Klokkeblomsts sjove og spændende oplevelser.

Indledning
Det er oplagt at tale om regler, og om, hvor
spændende det er, at bryde dem. Mon ikke børn
ind i mellem er stødt på ting, de ikke må, men
som de så alligevel er kommet til at gøre?
Mon de voksne bare laver regler for at drille
børnene? Sikkert ikke altid, for Klokkeblomst og
Vinterlilje er jo begge to ved at komme galt af
sted, da de bryder reglerne.

Venskab og sammenhold spiller en stor rolle i
denne film. Det bliver sjovere at lege, når man
leger med venner, og det er nemt at få hjælp,
når man har venner.

Og sidst men bestemt ikke mindst – tænk, hvis
man fandt en søster/bror man ikke vidste, man
havde.

Belinda Just Hahn
Odsherreds Børne- og Ungdomsfilmklub
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Vi er sammen med seks unge, der er i færd med
en noget hasarderet manddomsprøve/optagel -
sesprøve på det gamle teglværk. Johannes, som
er ret ny i flokken, skal hente sit krokodilleskilt
på taget af den faldefærdige bygning. Stigen
han klatre af går fra hinanden, og taget skrider
under fødderne på ham, det ser sort ud.

Samtidig et stykke derfra er Kaj, der netop er
flyttet til byen, i gang med at pakke ud. Han er
lam i benene og har noget bøvl med at komme
på plads. Han får dog sat sin teleskopkikkert på
plads i vinduet og ser Johannes trængsler. Kaj
tilkalder brandvæsnet og redder dermed Johan-
nes liv.

Johannes bor alene med sin mor, der både stu-
derer og arbejder for, at den lille familie kan
klare dagen og vejen.

Kajs mor pylrer om ham, hun vil have ham på
specialskole for fysisk handicappede, det vil Kaj
ikke, Han vil vedblive med at være en normal
dreng nu bare med lamme ben efter ulykken.
De to indgår en aftale, hvis Kaj kan få ”norma-
le” venner inden skolen starter, må han begyn-
de i en almindelig skole.

Johannes opsøger Kaj for at sige tak for hjæl-
pen, og Kaj siger, at han gerne vil være med i
banden. Johannes lover at spørge de andre, men

det er kun Johannes og Maria der stemmer for,
de andre ruller alle deres fordomme ud.

Den lille by bliver plaget af indbrudstyve, og en
dusør bliver udlovet til dem, der fanger tyvene.
Kaj har set tyvene køre fra et røveristed, han
ved, hvad de kører på og, hvilket tøj den ene har
på. Kaj får nu allernådigst lov til at være med,
og Krokodillebanden beslutte at fange tyvene.

Jagten på tyvene bliver flere steder ret drama-
tisk og komisk, men den seje krokodillebande
holder stædigt ud, også selvom politiet ikke vil
hjælpe dem. De kan selv.

Det viser sig, at det er en af krokodillernes bror
og hans bande, der er tyvene, og de bliver selv-
følgelig fanget under dramatiske forhold.

Vurdering
En god actionfilm for aldersgruppen. Der sker
en masse, og det er nemt at finde sine favorit-
ter. Børnene lægger ikke fingre imellem, når de
omtaler spasseren og det er fint at se, hvordan
de ændrer syn på Kaj. Der er er en skøn scene,
hvor Kaj skal have hjælp til at tisse, den skal nok
give lyd i salen fra både pigerne og drengene. 
Johannes viser livets genvordigheder med en al-
enemor, Kaj kæmper en til tider fortvivlet kamp
for at blive accepteret som en dreng og ikke
som en handicappet, og tyven og hans bror bor
med en voldelig far. Maria viser en anderledes
interesse for Johannes, og hendes følelser ser ud
til at være gengældt.

Indledning
Filmen viser først og fremmest betydningen af
at være accepteret af kammeraterne, et evigt
gyldigt tema og det er også en snak værd. Hele
sproget og fordommene omkring Kajs handicap
og hans overpylrede mor, vil også være godt at
snakke om. Alle vil gerne pylres om nogle
gange, og andre gange er det bare så yt.

Tina Just Hahn, filmudvalget

KROKODILLEBANDEN

Tyskland 2009
Instr. & manus: Christian Ditter
Medv.: Nick Romeo Reimann, Fabian Halbig,
Leonie Tepe m.fl.
Danske stemmer: Kristian Andersen, 
Oliver Berg, Daniel Vognstrup m.fl. 
Censur: 7

Spilletid: 98 min.
Udl: Angel
Prem: Ingen biograf premiere
Aldersvurdering: Fra 10 år

Data:

Buster 2010 Børnejury– Bedste film til børn. Cinekid 2009 – Publikumspris. German Film Awards 2010 - Film Award in Gold for Outstanding Children or Youth FilmKrokodillebanden
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Krokodillebanden 
– Vender tilbage 

De 7 Krokodiller er på udkig efter et nyt hoved-
kvarter. De finder en forladt mine og går på op-
dagelse i den. Det er en farlig affære, og det er
da også ved at ende galt. Minen falder i de
unges smag, og de låner lamper fra Ollies fars
fabrik, så de kan se at indrette sig. Da de vil af-
leverer lamperne tilbage (for sent – om afte-
nen), er der to ubehøvlede unge fyre, der groft
smider de unge ud af fabriksområdet. 

Næste dag får Maria og Ollie at vide, at fabrik-
ken lukker, og de skal flytte, ja alle der bor i fa-
brikkens huse, skal flytte inden en uge. Fabrik-
ken lukker, fordi maskinerne hele tiden går i
stykker, også de nye, som netop er indkøbt. Kro-
kodillebanden mener, nogle må saboterer ma-
skinerne og tænker på de to ubehøvlede på fa-
brikken. Banden skygger dem og opdager, at de
har rigtigt mange penge, og Krokodillebanden
vil finde ud af, hvor pengene kommer fra.

De finder beviser for, at de to ubehøvlede tvil-
linger har saboteret maskinerne, men de voks-
ne vil ikke høre efter, hvorefter de unge må tage
sagen i egen hånd. 

Et USB-stik, som kan deaktivere/aktivere ma-
skinerne på fabrikken, er i bagmandens vare-
tægt. Der skal list til for at få stikket fravristet
skurken, men det klarer Kajs kusine. Hun bor
hos handicappede Kaj for at passe ham, mens
hans mor og far er på ferie. Da skurken skal
have stikket igen, må de give ham et i en anden
farve, dog malet over. Det ser han ikke straks,
men da han opdager det, ved han desværre
lige, hvor han skal finde de unge. Skurken og
tvillingerne dukker op i Krokodillernes hoved-
kvarter i minen, og en større slåskamp udvikler
sig med brand og dynamit involveret.

Krokodillerne, skurken og tvillingerne havner
lige midt i en demonstration af fabriksarbejder-
ne, og Krokodillerne kan nu afsløre, at der intet
er i vejen med maskinerne, de er kun deaktive-
ret, så skurken kunne købe dem billigt.

De unge bliver endnu engang helte og udvider
deres antal til otte, kusine Jenny er selvfølgelig
det nye medlem. 

Vurdering
Filmen har et meget enkelt plot, som det er
nemt at følge med i. Der er aktion, spænding,
nervepirrende scener og en lille smule kærlig-
hed med. De helt rigtige ingredienser til en god
film. Filmen har, som den første, et meget vig-
tigt budskab om venskab og sammenhold, som
er det vigtigste i de unges liv. 

Da Kajs kusine Jenny dukker op, har hun ikke
begreb skabt om venskab, det findes ikke i hen-
des verden. Hun er en pestilens i starten, men
hun finder langsomt ud af, hvad venskab og
sammenhold kan give, og hun ender da også
med at blive en Krokodille. 

Karaktererne er dejligt stereotype, skurkene går
i sort og er sleske eller grove, forældrene lytter
aldrig til børnene, og den nye er en dum blond-
ine.

Filmen har den spirende kærlighed mellem
Maria og Johannes fint med. De er meget glade
for hinanden, og det har de andre da også op-
daget og opfordrer dem flere gange til at kysse,
det bliver dog ikke til noget før til sidst i filmen.
En god film til mellemgruppen – fra ca. 10 år

Indledning
Man skal selvfølgelig tale om venskab og det at
kunne stole på andre fuldt og helt. Også om at
de voksne ikke altid er lige så kloge som børn.
Det kan også være en mulighed at snakke om
typer i film, eller om de har en ide om, hvordan
bestemte typer ser ud. Hvordan ser en streng
skolelærer ud på film, hvordan ser en skurk eller
helt ud osv. Kaj er handicappet og er totalt in-
tegreret i banden, så forudsætninger i forhold til
venskab er vel også en snak værd.

Tina Just Hahn, filmudvalget

Tyskland 2010
Instr. & manus: Christian Ditter
Medv.: Nick Romeo Reimann, Fabian Halbig,
Leonie Tepe m.fl.
Danske stemmer: Kristian Andersen, 
Oliver Berg, Daniel  Vognstrup m.fl. 
Censur: 7

Spilletid: 90 min.
Udl: Angel
Prem: Ingen biograf premiere
Aldersvurdering: Fra 10 år

Data:
KROKODILLEBANDEN VENDER TILBAGE
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Pigen Sheeta befinder sig ombord i et luftskib
kidnappet af agenter med mørke solbriller, da
skibet bliver overfaldet af flyvende pirater – an-
ført af den grovkornede heksepirat Mama og
hendes håbløse sørøversønner. Sheeta undslip-
per i tumulten både de kolde mænd med sol-
brillerne og piraterne, takket være en flyvejuvel
hun har hængende om halsen. Langsomt og
stille daler hun lige ned i armene på den foræl-
dreløse dreng Pazu, som arbejder i kulminerne. 

Knap har de nået at lære hinanden at kende før
de må flygte både fra agenterne i ledtog med
hæren og piraterne. Atter redder Sheetas flyver-
juvel dem. Flyverjuvelen er nøglen til den sagn -
omspundne ø Laputa, som alle vil have fat i ud
fra forskellige motiver. I en mineskakt møder de
gamle Onkel Pom, som fortæller dem, at øen
Laputa findes, og at juvelen kan bringe både
lykke og store ulykker. Sheeta og Pazu fanges af
hæren og anbringes på et fangeslot. Her ud -
spørges Sheeta af den lumske agent Muska,
som samtidig fortæller hende, at hun er den
sande arving (dronning Lucita) til tronen på La-
puta. Sheeta lover Muska at finde Laputa uden
hjælp fra Pazu, som skuffet forlader fangeslottet
og vender hjem. 

Hjemme venter Mama, og sammen med hende
vælger Pazu at forfølge hærens luftskib Goliat,
som er på vej til Laputa. En nat da Sheeta og
Pazu har vagt, sætter de sig om bord i et over-
vågnings svævefly og ankommer som de første
til Laputa, som viser sig at være en øde men
smuk og frodig flyvende ø. Kort tid efter an-
kommer både hærens luftskib og piraterne, som
er ude efter øens mange skatte.  Piraterne tages
dog til fange, men inden de bliver hængt, befri-
er Pazu dem. Muska viser sig imidlertid, som
Sheeta, at stamme fra den gamle magtfulde
slægt på øen, og vil nu tilbageerobre øen og
vise dens magt. Han udrydder alle soldaterne og
flygter med Sheeta. De opspores imidlertid til

sidst af Pazu. Sammen siger de to børn, det
ødelæggelsesord, som Sheeta lærte som lille af
sin bedstemor, og Muska og store dele af øen
går til grunde. Kun en frodig og skovrig rest af
øen forsvinder ud i rummet. Sheeta og Pazu når
i sidste øjeblik at komme ombord på piraternes
skib og redder dermed livet.

Vurdering:
I Danmark og dermed også i børnefilmklub regi
har vi været så heldige at blive beriget med rig-
tig mange af den store japanske animationsme-
ster Hayao Miyazakis fantastiske og storslåede
animationsværker. Ikke mindst takket være
filmdistributionsselskabet Camera Film, som
stædigt gennem en årrække har sørget for at
udsende mange af hans film i biograferne. Det
burde de næsten have en Prås pris for. Tænk blot
på titler som Chihiro og heksene (2002 og Os-
carbelønnet), Prinsesse Mononoke (1997), Min
nabo Totoro (1988), Det levende slot (2004) og
fra sidste års katalog Ariettys hemmelige verden
(2010), hvor han dog kun havde skrevet histo-
rien, for nu blot for at nævne nogle af de aller-
bedste.

Laputa – Slottet i himlen er Miyazakis tredje
film lavet helt tilbage i 1986 og den første lavet
i hans eget selskab Ghibli, der siden har været
et af verdens toneangivende animationsværk-
steder og reelt det eneste, som har givet Disney
kamp til stregen.

Laputo varer næsten to timer. I løbet af de to
timer får vi serveret en fantastisk historie med
masser af actionscener; en pæn portion humor;
massevis af teknisk isenkram (Miyazakis store
passion) i form af luftskibe, krigsmateriel, finur-
lige maskiner med masser af tandhjul og al-
skens andet isenkram, der kan dreje rundt; og
ikke mindst rigt mål af poesi. Filmen har dansk
tale, men er ikke en film for de mindste. Dertil
er dens historie nok lige lovlig kompliceret. Men

alle andre er garanteret en stor filmoplevelse. I
forhold til andre af hans film er denne som
nævnt actionpræget og holder et højt tempo. En
tegnefilm som mere henvender sig til store børn
og voksne end til små børn. 

Miyazakis ærinde er – som i så mange andre af
hans film – en kritik af vores behandling af klo-
den, som efter hans mening burde være meget
mere økovenlig. Hvis først en civilisation slipper
sin kontrakt til naturen og hovedløst giver sig
teknologien i vold, venter katastrofe og selvde-
struktion. Miayzakis beskrivelse af hæren i fil-
men er bestemt ikke flatterende og en voldsom
hilsen til Japans tidligere rolle som stor militær-
magt. Det er heller ikke overraskende, at filmen
indeholder et vildt overskud af sprudlende for-
tællerglæde, fantasifulde og følsomme tegnin-
ger og fængende intriger.

Som det også altid er tilfældet med Miyazaki, så
fusionerer en masse inspirationskilder i hans
tegnefilm. Hans fascination af flyvende maski-
ner i alskens afskygninger ses allerede her i
denne tidlige film i hans produktion og histori-
en om den forældreløse arbejderdreng, som
møder den unge pige, som falder ned fra him-
len og bærer på en stor hemmelighed, er mod-
sætninger, som Miyazaki altid arbejder med.
Uskyldsrene børn som bliver voksne i løbet af
den eventyrlige rejse, de begiver sig ud på. Det
er stor kunst og stadig et væsentlig modspil til
den tegnefilmkultur vore børn oftest bliver
præsenteret for.

Indledning
Det er væsentligt at gennemgå handlingen, da
den kan være svært at holde rede i. Forskellen
mellem den japanske animationskultur versus
den amerikanske/ og eller europæiske kan også
være et godt issue.

Hans Peter Mehlsen, filmudvalget

LAPUTA – SLOTTET I HIMLEN

Japan 1986
Instr. & manus: Hayao Miyazaki
Danske stemmer (DVD/BD):
Karen-Lise Mynster, Mikkel Hansen, 
Emma Weyde m.fl. 
Censur: 7

Spilletid: 124 min.
Udl: Camera
Prem: 19/07-2012
Aldersvurdering: Fra 9 år

Data:

Laputa - Slottet i himlen
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Max er nu 16 år gammel og færdig med folke-
skolen. Han er stadig kærester med nabopigen
Esther, der, sammen med Max’ mor, presser på,
for at Max skal beslutte sig for et gymnasium.
Dog er Max ikke helt sikker på, hvad han vil, og
da han en dag får øje på den nye, spændende
pige, Kaya, slår han op med Esther, glemmer alt
om valg af gymnasium og bruger i stedet al sin
energi på at få lov til at tage med Kaya til Ros-
kilde Festival. 

Max’ mor, Agnethe, er ikke videre begejstret for
Max’ planer, og det ender derfor med, at Max
flytter over til sin far. Mens faderen er på arbej-
de formår Max at få snydt sig med til Roskilde
ved hjælp af moderens nabo - den berømte sku-
espiller - Steen Cold, der er ved at forberede sig
til rollen som Nelson Mandela. 

Da Agnethe finder ud af Max’ eskapade, sætter
hun straks efter ham for at hente ham hjem fra
festivalen. På festivalen møder Max den jyske

pige, Solvej, og finder ud af, at han og Esther
egentlig altid i højere grad har set hinanden
som et søskendepar end som et kærestepar.
Samtidig går det op for Max, at Kaya egentlig
er mere interesseret i at få udgivet sin musik
end at være sammen med Max. Heldigvis finder
Max frem til Solvej igen i den store menneske-
mængde, og til sidst opdager han, at hans mor
ikke just er en førstegangsdeltager på Roskilde
festivalen. Det går nu op for Max, at han ikke
behøver følge sin mors anvisning om at tage på
gymnasiet, og han vælger derfor til sidst at sejle
ud med Skoleskibet Danmark i stedet.

Vurdering
Med denne film er man kommet til den sidste i
rækken af filmene om Max Pinlig. Men hvor de
tidligere film i høj grad kan karakteriseres som
deciderede børnefilm, har denne film i højere
grad bevæget sig hen mod ungdomsfilmgenren.
Og det vel at mærke en ungdomsfilmgenre,
hvor ikke bare (teen-/tweenage)børn, men også

de voksne kan være med. Derfor må det først og
fremmest siges, at det er en rigtig god familie-
film, for hverken børn eller voksne føler sig
overset.

Der er en hel del referencer, som sandsynligvis
kun et mere voksne publikum vil forstå. Og
Mette Horn som Max’ mor må da også siges at
være en karakter, der - udover at bære filmens
handling og kvalitet et langt stykke hen ad
vejen - hovedsagligt repræsenterer en mulighed
for forældrene for at spejle sig og grine over sine
egne opdragelsesmetoder. Hendes karakter har
da også i nærværende film fået et væsentligt
mere fremtrædende subplot end tidligere.

Heldigvis er der meget mere i filmen end disse
voksne, eksterne referencer. Fokusset ligger
nemlig i mindst lige så høj grad på at give en
god, gedigen coming-of-age fortælling, der in-
deholder alle de elementer som en sådan skal
indeholde. Den beretter på bedste vis om en
teenagedrengs oprør mod sin anmassende mor
samt forsøget på at skabe sin egen identitet og
blive voksen. Hvem vil man dele sin tilværelse
med? Hvem vil man kaste sin kærlighed over?
Og på hvilken måde ønsker man at kaste sig ud
i resten af sit liv? Dette er alt sammen generelle
problemstillinger i teenageårene, som denne film
behandler på en fornuftig og aldrig kedelig måde,
der hverken bliver formanende eller ligegyldig.
Filmen ville være oplagt for børn i præ-teenage-
alderen og kan vises fra 10 år og opefter.

Indledning
Det ville være helt fint at fortælle om de tidli-
gere film og tv-serier i Max Pinlig serien. I den
forbindelse ville det være oplagt at fortælle,
hvilke ligheder og forskelle, der er i forhold til
denne film. Derudover ville det være oplagt at
fortælle om Max’ magisk realistiske, rablende
fantasisekvenser.

Marc Honoré

MAX PINLIG PÅ ROSKILDE

DK 2013
Instr. & manus: Lotte Svendsen
Medv: Samuel Heller-Seiffert, Mette Horn,
Lars Bom m.fl.
Censur: A

Spilletid: 100 min.
Udl: FC
Prem: 25/12-2012
Aldersvurdering: Fra 10 år

Data:

Robert 2013 - YouBio PublikumsprisenBørne og Ungdomsfilm

Max Pinlig på Roskilde
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MGP Missionen
Karl er vokset op i med sin mor i Hvide Sande i
et miljø, hvor havet og den kristne tro fylder
meget. Men da hans mor får arbejde i Køben-
havn, bliver rødspætterne på aftensbordet og
korset på væggen i stuen skiftet ud med Nørre-
bros livlige og multikulturelle miljø. Karl begyn-
der i en klasse, hvor han blandt de mange na-
tionaliteter bliver betragtet som den mest ekso-
tiske, og han har svært ved at finde sig til rette
i sit nye liv. 

Gennem sin interesse for musikken møder han
pigen Sawsan. Hun har sendt en sang ind til
MGP, og er nu udtaget til audition. Men selvom
hun fremstår frisindet og ’dansk’, er også hun
påvirket af sin kulturelle baggrund, der ikke til-
lader, at hun ’mejes ud og vrikker med røven’.
Derfor er en deltagelse i MGP på landsdækken-
de tv ikke en mulighed. Og venskabet med en
dansk dreng er heller ikke accepteret.

Men da Sawsan udtages til MGP-showet i Her-
ning, beslutter hun og Karl sig for at stikke af og
tage af sted til Jylland. Det er ikke nemt, for
Sawsans fætre holder øje med hende, men det
lykkes dem at komme af sted og også at ryste
fætrene af undervejs. Og så er de på vej mod
Boxen i Herning.

Det er dog ikke lige til at være to børn på flugt,
med på trods af efterlysninger i tv-avisen og
andre forhindringer kommer Sawsan på scenen,
og MGP-missionen fuldføres.

Vurdering
Umiddelbart lyder plottet lidt søgt, og filmen har
også fået kritik for at være den børnefilm, der
både vil have børn med udenlandsk herkomst
med og foregå i provinsen, og det kan virke som
et projekt, der kunne få konsekvenser for fil-
mens helhed. Men det lykkes faktisk filmen at få
de to ting til at hænge sammen. Det bliver
netop ikke en film om indvandrerbørns proble-
mer med at integrere sig i det danske samfund.

For filmens største kvalitet er, at den sætter to
miljøer og kulturer op overfor hinanden uden at
tage stilling til, hvilket der er mest “anderledes”. 

Er det Karls kristne liv ved havet i udkants Dan-
mark, eller er det Sawsans muslimske liv blandt
grønthandlere på Stenbroen? Selvom det bliver
Sawsans kultur, der sætter grænser for hendes
deltagelse i MGP, viser filmen også, at man kan
rykke på kulturen, og at så længe man forfølger
sine drømme og ikke lader sig begrænse af de
ydre omstændigheder, så skal man nok få dem
opfyldt. Den del af filmen, der har MGP-missi-
onen i fokus bliver dog noget urealistisk, men
ikke desto mindre må man tage sig selv i et
håbe på, at Sawsan når hele vejen til finalen.

Forslag til indledning
MGP-missionen er en film om kulturkløfter og
om at følge sine drømme. Og disse to temaer

kan være udgangspunktet i en indledning. Hvil-
ket barn kunne ikke godt tænke sig at komme
med i et af de utallige talentshows, der kører på
tv? Præcis som Sawsan og Karl. Men de har ta-
lent, og det viser filmen også er påkrævet, hvis
man skal nå hele vejen til stjernerne. Endvidere
spiller forskellen på kulturer en stor rolle i fil-
men, og også her er noget at komme ind på. 

Det er altid svært at være den nye dreng i klas-
sen, hvad enten man kommer fra Tyrkiet eller
Hvide Sande, og én af filmens pointer er netop,
at lige meget hvor vi kommer fra “er vi alle
sammen danskere”.

Mette Wolfhagen Linnebjerg
Odense Filmklub for Børn og Unge

MGP MISSIONEN

DK 2013
Instr: Martin Miehe-Renard
Manus: Gitte Løkkegaard
Medv: Sylvester Espersen Byder, 
Malika Sia Paul, Line Kruse m.fl.
Censur: 7

Spilletid: 90 min.
Udl: FC
Prem: 21/03-2013
Aldersvurdering: Fra 7 år

Data:
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Min søsters børn i Afrika
I denne 6. film i rækken af de nyere film om min
søsters børn, lykkes det børnene at vinde en tur
for hele familien til et lækkert resort i Sydafrika,
der også fungerer som internat for truede dyr.
Desværre har børnenes forældre – atter engang
– for travlt til at kunne tage med på turen, og
det bliver i stedet onkel Erik, der, trods sin angst
for dyr, ledsager børnene. Trods de idylliske om-
givelser i Wild life resortet Noahs Ark, er det ikke
alt, der ånder ro og fred. Området plages af
krybskytter, og en aften bliver nogle af de dyr,
børnene passer og plejer stjålet af tyve. Midt i al
dramaet ankommer fru Flint med niecen Julie til
resortet, og selvom hun bliver noget fortørnet
over at opdage, at de børn, hun er flygtet fra,
befinder sig på samme afrikanske farm som
hun, formildnes hun af onkel Eriks tilstede-
værelse. 

Det er ikke kun fru Flint, der rammes af Amors
pile midt i Afrikas hede. Også Jan har et godt øje
til fru Flints niece, Julie, og glæden er derfor stor,
da det via børnenes snuhed og fiksfakserier lyk-
kes at få fru Flint til at blive på farmen og til-
med tage med onkel og børnene på safari. 

Det bliver en safari langt ud over det sædvanli-
ge. Hverken onkel eller fru Flint egner sig til et
liv på savannen, og inden længe går alt også
galt. Fru Flint bliver taget til fange af krybskyt-
terne, og onkel og børnene må nu tage affære
for at redde hende. Det bliver til en hæsblæsen-
de jagt henover savannen, hvor ikke kun fru
Flints liv er i fare, men hele familien i bogsta-
veligste forstand hænger på kanten. Endnu en-
gang kommer Michaels snarrådighed og gode
idéer familien til undsætning. Både voksne,
børn og dyr reddes, Jan får sin Julie, og deres
heltemodige gerninger udløser selvfølgelig en
belønning. 

Vurdering
Min søsters børn i Afrika er skåret over fulds-
tændig samme læst som de tidligere film i seri-
en. Onkel bliver nødsaget til at tage med bør-

nene på ferie, fru Flint dukker op, alt går galt,
og det lykkes i sidste ende børnene at løse kon-
flikten ved hjælp af samarbejde og gode idéer.
Og det er der som sådan ikke noget galt i. Det
giver filmen en genkendelig ramme, der fordrer
både forventning om drama og udløsning af
spændingen til slut. Denne gang er filmens
ramme flyttet til Afrika, og det er en kvalitet ved
filmen. Der er massevis af vilde dyr, og de flot-
te locations bidrager til et filmisk udtryk og
æstetik, der er langt over gennemsnittet for se-
rien. Og så kredser filmen om temaer om at
passe på de truede dyrearter og om at gøre alt
for at redde hinanden, og det kan man så vidt
heller ikke tage fra den. 

Men trods temaerne stikker filmen ikke dybt, og
selvom der til tider er scener, der spændings-
mæssigt kan få det lille barnehjerte til at galop-
pere i hastig fart, så efterlader filmen ikke
meget i seeren, efter den er slut. Det er en re-

lativ uskadelig historie, filmet i flotte omgivelser
og med en virkelig tyk tematik om at passe godt
på de truede dyr. På grund af de lidt dramati-
ske scener under jagten på savannen kan filmen
godt være lidt for uhyggelig at se alene for de
mindre børn

Indledning
Netop på grund af filmens tema om truede dy-
rearter, vil det være oplagt, at indlede filmen
med at fortælle lidt om det arbejde, der udføres
for at hjælpe dyr, der på den ene eller anden
måde ikke er i stand til at klare sig selv i den
vilde natur. Krybskytteri er også centralt i fil-
men, og det er nok de færreste mindre børn, der
kender til det fænomen, så også her kan der
være behov for en forklaring, inden filmen sæt-
tes i gang. 

Mette Wolfhagen Linnebjerg
Odense Filmklub for Børn og Unge

MIN SØSTERS BØRN I AFRIKA

DK 2013
Instr: Martin Miehe-Renard
Manus: Martin Miehe-Renard, Michael Obel
Medv: Peter Mygind, Mille Dinesen m.fl.
Censur: A

Spilletid: 85 min.
Udl: FC
Prem: 31/01-2013
Aldersvurdering: Fra 6 år

Data:
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Modig
Vi befinder os i Skotland, hvor Merida, datter af
Lord Fergus fra klanen Dunbroch, i en tidlig
alder modtager en bue i fødselsdagsgave. Den
bliver hurtigt hendes tro følgesvend. Merida er
en eventyrlysten og egenrådig pige, der har
flere ben i næsen, end hendes forældre kan
tælle.

Kort efter at hun har kastet sin kærlighed på
fødselsdagsgaven, oplever hun, at familien an-
gribes af en gigantisk bjørn, Mord’u. Hendes far,
Lord Fergus, mister sit ene ben, men får allige-
vel sendt bjørnen væk.

Flere år senere er den nu 16-årige Merida på
vej til at blive en kvinde med egne meningers
mod og en angrebslyst på livet, som især hen-
des mor, Elinor, har meget svært ved at accep-
tere. De to har mange opgør, der ofte vedrører
moderens krav og forventninger til Meridas op-
førsel - nu da hun både står som tronfølger og
skal til at finde sig en ægtemand.

Konflikterne mellem mor og datter forstørres, da
Lord Fergus samler landets øvrige klaner, både
for at dyste og finde sammenhold, men også i
håbet om, at Merida kan finde sin ægtemand i
en af de andre stammer. Merida er dog ikke til
at bestemme over, og i frustration ender Elinor
med at brænde Meridas elskede bue. Merida
flygter ud i skoven, hvor hun møder en heks.
Stadig vred på sin mor, får hun en skabt en
kage, der kan forandre hendes mor. Da mode-
ren indtager kagen senere på slottet, viser det
sig, at trolddommen gør Meridas mor til en
bjørn.

Med en bjørn løs på slottet går Lord Fergus og
de andre klaners ledere på jagt – uvidende om
at det er Fergus egen kone, der gemmer sig bag
skindet. Merida og Elinor må flygte ud i naturen
- og i første omgang er det en overlevelse for
moderen, blot at være fanget bag bjørneskin-
det. Hendes fine hænder har ikke ligefrem været

vant til at fange fisk direkte fra åen - og for den
sags skyld har hun heller aldrig mærket en så
glubende appetit.

Merida og Elinor forsøger at finde frem til en
måde, hvor de kan omgøre trolddommen – og
da de endelig finder løsningen, vender den
dæmoniske kæmpebjørn Mor’du tilbage, og et
endeligt opgør sørger for fred i familien og imel-
lem klanerne.

Vurdering
Man skal ikke sælge skindet, før bjørnen er
skudt. Og det kræver også en smule arbejde, før
man som tilskuer overgiver sig til fortællingen
om Merida og hendes bestræbelser på at få lov
til at bestemme over sin egen skæbne. Når
overgivelsen har fundet sted, så er der til
gengæld også meget at glæde sig over i denne
Pixar-film. Til forskel fra tidligere film fra Dis -
neys computeranimererende foregangsmænd,
så har historien om Meridas bedrifter langt
mere alvor, og derfor også en del mindre humor.
Der er tale om et coming-of-age drama, som er
både relevant og velfortalt, men som måske
også mangler lidt af den charme, som Pixars
øvrige film har budt på.

Filmen er fantastisk flot animeret, særligt stor -
slåede naturscener og effektive actionsekvenser
er af høj, høj klasse. Med filmens tematik og lidt
dystre angrebsvinkel taler den dog også til et
lidt mere modent publikum, end Pixars øvrige
film normalt gør.

Indledning
Filmens omdrejningspunkt er Meridas ønske om
at kunne stå på egne ben, og ikke have foræl-
dre, der vil bestemme over hendes skæbne. Så
en indledning til Modig kan fint berøre, det
tema, at Merida kæmper for at finde sin egen
identitet, og ønsker at finde den alene.

Mange børn vil kunne relatere til det faktum, at
forældre har gjort sig tanker om, hvad man skal
- og med hvem - og en indledning til filmen vil
nemt kunne problematisere dette. Derudover vil
det også være en fornem indgang til filmen, hvis
man kan fortælle en smule om Skotland, og det
klansystem, der i gamle dage udgjorde landets
menneskelige infrastruktur.

Jan Frydensbjerg, filmudvalget

MODIG

USA 2012
Instr: Mark Andrews, Brenda Chapman, Steve
Purcell
Manus: Mark Andrews, Steve Purcell, 
Brenda Chapman, Irene Mecchi
Danske stemmer: Julie Zangenberg, 
Dick Kaysø, Nastja Arcel m.fl. 

Censur: 7
Spilletid: 100 min.
Udl: Disney
Prem: 30/08-2012
Aldersvurdering: Fra 8 år

Data:
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Otto er et næsehorn

Sommerferien er netop begyndt, og de to ven-
ner Topper og Viggo vil bruge den lange ferie på
deres yndlingsbeskæftigelse; at finde ting. Top-
per finder en blyant, der viser sig at være af en
helt særlig art. Det er en magisk blyant, der
vækker det, man tegner med den, til live. Top-
per er lidt forelsket i Sille, og for at vinde hen-
des opmærksomhed, beslutter han sig for at
give hende en helt speciel gave til hendes fød-
selsdag. Han tegner et næsehorn på væggen, og
ganske som forventet bliver den levende. Men
hvad stiller man op med et sultent næsehorn i
en lejlighed på 2. sal, der æder alt, den kommer
i nærheden af? 

De voksne får hurtigt mistanke om, at Topper og
Viggo har gang i noget, og selvom de til at be-
gynde med ikke alle er lige begejstrede for at
have et næsehorn i huset, vendes skepsissen lidt
efter lidt til begejstring, og inden længe er
næsehornet Otto alles kæledække. 

Men Otto kan ikke blive i lejligheden. Han skal
over til Sille, så hun kan få den perfekte fød-
selsdagsgave. Selvfølgelig går tingene ikke som
planlagt, og Topper får ikke givet Sille den fød-

selsdagsgave, han gerne ville. I stedet får han
uventet besøg af sin far, der er sømand og sej-
ler på de syv have. Han mener, Otto ikke hører
til i byen, men vil være bedre tjent med at
komme ud til høvdingen på Fittihuli-øerne. Otto
sendes af sted med skibet, mens Toppers far bli-
ver tilbage og holder en velfortjent sommerferie
med sin søn og hjælper ham med at give Sille
den helt perfekte fødselsdagsgave.

Vurdering 
Otto er et næsehorn er sidste del af trilogien af
animationsfilm baseret på de mere end 40 år
gamle Ole Lund Kirkegaard-bøger. Trods de
mange år på bagen holder fortællingerne sta-
dig, og med den animationsstil vi kender fra
Orla Frøsnapper og Gummi T befolkes Kirkega-
ards farverige og underfundige univers med fi -
nurlige og skæve karakterer, der tilfører histori-
en et ekstra lag af humor. Således bliver de
voksne fremstillet ironisk og med kant, og det
giver et herligt billede af en verden, der bryder
med alt det kedelige og hverdagsagtige. Ole
Lund Kirkegaard hylder barndommen og fanta-
sien, og også i Otto er et næsehorn får fantasi-

en frit spil, og virkeligheden tilføres et magisk
element, der kun gør det sjovere at være barn.
Men samtidig tegner filmen(e) ikke et glansbil-
lede af verden set med barneøjne. Den forhol-
der sig til, at det ikke altid er lige let at være
barn – og slet ikke i en verden befolket af voks-
ne, der ikke altid er nemme at omgås.

Forslag til indledning
Som indledning til Otto er et næsehorn vil det
være oplagt at referere til de tidligere film i tri-
logien, idet alle tre film tematiserer barndom-
men og de problemer, der kan være forbundet
med at være barn i en verden, hvor de voksne
ikke altid forstår en. Alle har de en hovedkarak-
ter, der skiller sig ud fra mængden, og som ikke
altid har det lige nemt, men fælles for dem er,
at de gennem fantasien lærer at tackle de pro-
blemer, de møder. 

Ole Lund Kirkegaards univers er særegent, og
også det kan man gribe fat i, når man indleder
filmen. 

Mette Wolfhagen Linnebjerg
Odense Filmklub for Børn og Unge

OTTO ER ET NÆSEHORN

DK 2013
Instr: Kenneth Kainz, Erik C. Schmidt
Manus: Rune Schjøtt
Stemmer: Lasse Kamper, Nikolai Aamand,
Asta Danielsson m.fl.
Censur: A

Spilletid: 76 min.
Udl: FC
Prem: 07/02-2013
Aldersvurdering: Fra 6 år

Data:
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Oz: the Great 
and Powerful

Tryllekunstneren Oscar Diggs - også kaldet Oz -
beslutter sig for at rejse væk fra det støvede
Kansas. På vej væk bliver hans luftballon dog
hvirvlet ind i en tornado, og han lander således
i det magiske land Oz, hvor han møder heksen
Theodora. Hun forelsker sig i Oz og tager ham
med til sin søster Evanora i Smaragdbyen.

Hurtigt bliver han sendt ud for at slå den onde
heks ihjel, men da han sammen med sine to ny-
fundne rejsepartnere - en flyvende abe og en
forældreløs procelænspige - finder frem til
målet, viser det sig, at denne heks er den gode
heks Glinda, og at det faktisk er Evanora, der er
den onde heks. Oz tager nu med Glinda til hen-
des del af Oz for at redde befolkningen fra
Evanora, der i mellemtiden har formået at narre
Theodora over på sin side.

Glinda indrømmer, at hun godt ved, at Oz blot
er en simpel tryllekunstner, men at hun samti-
dig er overbevist om, at han vil kunne besejre
de onde hekse. Under et mislykket trickangreb
bliver Glinda dog bortført til Smaragdbyen, men
Oz og hans pacifistiske hær følger efter. Oz for-

mår at narre Theodora til at flygte ved hjælp af
et trick, hvor han projicerer sit ansigt op til
mægtig størrelse i en røgsky. Herefter befries
Glinda, der smadrer Evanoras halssmykke og
således dræber hende. Dermed ender Oz som
den mægtige troldmand fra landet Oz.

Vurdering
I bund og grund er Oz: the Great and Powerful
en helt fin prequel til Troldmanden fra Oz fra
1939. Den lægger sig tæt op ad den tidligere
film både med hensyn til visuel stil og den
 evigt  gyldige morale, der går på, at man ofte
dybt nede i sig selv kan finde det, som man
søger efter.

Troldmanden fra Oz var en af de første film til
at benytte sig af Technicolor-teknikken, og man
må sige, at der virkelig var skruet op for farver-
ne. I hvert fald i dele af filmen. For kun scener-
ne, der foregår i Oz er i farver, mens scenerne i
Kansas er i sort-hvid. Dette skaber en tydelig
forskel på fantasiverdenen og virkelighedens
verden. En forskel, der også ganske fint er lagt
vægt på i nærværende film, hvor scenerne fra

Kansas er i gammeldags, smalt billedformat,
mens scenerne i Oz er i Cinemascope og så far-
vemættede, at det nærmest driver fra billedet.
Derudover er der med 3D-effekten mulighed for
at få føjet en ekstra dimension til det fantasti-
ske univers.

Dog er Oz: the Great and Powerful umiddelbart
lidt svær at håndtere. Det overspillede skuespil,
der med rollebesætningen in mente må siges at
være et bevidst valg, placerer filmen i den
(måske nok) lige lovligt simple, børnefilmsagti-
ge ende af skalaen, mens dens til tider ret
mørke scener placerer den i den relativt nye
voldsfilmatiseringer-af-ellers-meget-børneven-
lige-eventyr-genre.

Selvom denne film grundlæggende - med sit
fokus på rejsen væk fra hverdagen og ind i fan-
tasien - må siges at være en ganske solid
børne-/ungdomsfilm, kunne det alligevel godt
lade til, at den med sin, til tider meget mørke
visuelle, stil forsøger at kompensere for sin
mangel på pondus samt “nynne-med”-egnede
sange. Filmen kan vises fra 11 år og op efter, og
den vil med stor sandsynlighed gøre sig fint til
et filmmarathon.

Indledning
Det ville være oplagt at perspektivere filmen til
Troldmanden fra Oz fra 1939, som der sand-
synligvis ikke er mange i klubberne, der har set.
I denne perspektivering ville det være helt na-
turligt især at forklare troldmandens rolle i
1939-filmen. Derudover ville det være oplagt at
tale om de to films visuelle stil og herunder far-
vefilmens gennembrud samt fremkomsten af Te-
chnicolor.

Marc Honoré

USA 2013
Instr: Sam Raimi
Manus: Mitchell Kapner, David Lindsay-Abaire
Medv: James Franco, Mila Kunis m.fl.
Censur: 11

Spilletid: 130 min.
Udl: Disney
Prem: 07/03-2013
Aldersvurdering: Fra 11 år

Data:
OZ: THE GREAT AND POWERFUL
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ParaNorman
Norman er en ordinær dreng på 10-11 år. Han
ser vold og sex i tv’et og fortæller sin far, at far-
mor er kold om fødderne inde i stuen. Hvilket jo
er yderst betænksomt af ham, var det ikke fordi
farmor har været død i lang tid.

Og sådan er det med Norman: Han ser de døde,
og de henvender sig til ham. Men når man bor
i en lille by og går i en almindelig skole, slipper
man ikke ustraffet med den slags evner. Mob -
ning er en integreret del af Normans hverdag,
og det bedste han kan håbe på, er at den fede
Neil tager lidt af opmærksomheden fra ham.
Det gør han gladelig, men til gengæld vil han
gerne etablere et venskab med Norman. Kun
tøvende og skeptisk tager Norman imod dette
tilbud.

Byen er præget af, at den engang havde en va-
skeægte heks, som byens raske indbyggere lod
brænde på bålet. Dog afhænger byens overle-
velse af, at heksen konstant holdes sovende,
viser det sig. Og hvem vil være mere oplagt til

at underholde en afdød heks’ spøgelse end –
Norman? Han kan se hende og vil derfor være i
stand til at holde hende beskæftiget.

Desværre er Norman ikke så skrap til at finde
heksens spøgelse. Og det til trods for, at han får
hjælp af et helt galleri af mere eller mindre sære
eksistenser. Til alt held finder Norman ud af at
hjælpe heksen til at affinde sig med sin situa -
tion, og hvem hun er og var. Således at hun kan
få fred i sin død.

Vurdering
Ikke så overraskende ligner heksens problem
Normans eget; hun er ensom, misforstået og
føler sig ikke elsket. Så ved at spejle sin egen
historie i hendes, ændres Norman og hans til-
værelse. Den slags kan vi lide, fordi det minder
om, hvad vi gerne vil, at filmen ultimativt skal
kunne.

Filmen er på alle måder et festfyrværkeri af tos-
sede bipersoner, finurlige påfund og sjove de-

taljer i billederne. Men det er også uhyggeligt,
at heksen er en lille pige på Normans alder, som
nogle skræmte borgere har slået ihjel med koldt
blod. Og Normans konfrontation med hende
sparer ikke på effekterne, når det kommer til
skræmmende lyde. Man skal altså virkelig
tænke sig om i forhold til, hvem man viser fil-
men for. Store børn vil more sig kosteligt over
de skæve eksistenser, men vil de købe koncep-
tet med at se en animeret film? Uanset hvor
meget den så ellers måtte gå for at være uhyg-
gelig – og sjov.

Censuren er 11 år, hvilket er vel forsigtigt. Hvis
man lægger ParaNorman sent på sæsonen, så
medlemmerne har vænnet sig til at se film i bio-
grafen, mener jeg godt, at man kan vise den fra
8 år. Særligt hvis man i sin introduktion gør op-
mærksom på, at filmen bliver lidt uhyggelig hen
mod slutningen.

ParaNorman er dejligt uhøjtidelig i sin figurteg-
ning. Figurerne er herligt karikerede og små
eksplosioner af overraskelser og ukorrekte ud-
spil ligger og lurer hele filmen igennem. Noget
går hen over hovedet på de mindste, men de
kan så more sig over detaljerne i personerne og
miljøet.

Indledning
Med afsæt i ParaNorman kan man godt tale om
at høre til og at være udenfor. Man kan også
tale om, hvad vi kan finde på at gøre ved hin-
anden, bare fordi vi selv er bange. Heksen blev
i sin tid brændt på bålet, fordi indbyggerne var
bange for det fremmede og ukendte. Ligesom
Norman er lagt for had, fordi han skiller sig ud.

Kim Bruun, filmudvalget

PARANORMAN

USA 2012
Instr: Chris Butler, Sam Fell
Manus: Chris Butler
Danske stemmer: Níckolas Feit, 
Alfred Schwartz, Emma Høeg m.fl.
Censur: 11

Spilletid: 93 min.
Udl: UIP
Prem: 20/09-2012
Aldersvurdering: Fra 8 år

Data:
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Tine og Valde bor langt ude på landet, de har
ingen børn. En dag Valde er ude på en af sine
fugleture, finder han en lille pige med vinger.
Han tager hende med hjem, og hun bliver straks
adopteret af Tine som deres lille menneskedat-
ter, selvom Valde synes, hun mest er en fugl.

Vi følger Pip hen over sommeren og ser, hvor-
dan Tine prøver at lære Pip alt det almindelige,
menneskebørn skal lære. Hun skal lære at tale,
side pænt og spise med gaffel. Det er dog alt
sammen noget svært for Pip, men Tine er utro-
lig stolt af hende alligevel. Hun gør sig alle de
bekymringer en mor gør.

Hen på efteråret, da de vilde fugle begynder at
trække sydpå, bliver Pip urolig. Der er noget,
der trækker i fuglen i hende, og i et ubemærket
øjeblik er hun af sted sydpå. Tine og Valde for -
står ikke, hvorfor hun tog af sted, så de drager
ud for at finde hende.

På deres lange rejse møder de pigen Lotte og
en redder, der begge vil hjælpe med at finde
Pip. Det lykkes at finde hende ved kysten, og
hun komme med hjem igen. Tine og Valde er lyk-
kelige, men Pip flyver mod ruden for at komme
ud i det fri igen, og Tine og Valde må se i øjne-
ne, at de må give slip på deres elskede lille pige.
Denne gang med et stort farvelknus og håbet
om, at hun kommer tilbage til foråret.

Vurdering
Handlingsforløbet i filmen er meget simpelt og
roligt. Det er som en roadmovie uden veje og
køretøjer, men med masser at træer og natur.
Pip kæmper for at få lov til at følge sit natur lige
instinkt, og hendes plejemor kæmper for at føl-
ger sit naturlige instinkt. De to medfødte in-
stinkter kolliderer, da den ene vil have frihed, og
den anden vil beskytte og holde tæt til sig. Fil-
men viser fint den udvikling plejemoderen må
gennemgå for, at kunne give den, hun elsker,

PIP!

Belgien 2010
Instr: Rita Horst
Manus: Mieke de Jong, Joke van Leeuwen
Medv: Kenadie Jourdin, Huub Stapel,
Joke Tjalsma m.fl.
Censur: A

Data:

Buster 2010 – International Jury Bedste film til børn. CineKid 2010 - Cinekid Film Award. Golden and Platin Film 2010 - Golden Film Bedste hollandskefilm. Montréal International Children's Film Festival 2010- Grand Prix de Montréal
Pip

den frihed, hun har brug for for at være lykke-
lig.  

Pigen Kenadie Jourdin-Bromley, der er født med
primordial dværgvækst, er 7 år i virkeligheden.
Det ærgrer mig, at Pip, i mine øjne, fremstår
som mindre begavet i filmen. Filmen har vun-
det flere priser bl.a. prisen som bedste børne-
film på Buster Film Festival 2010.

I filmen vises meget umiddelbar kærlighed og
omsorg til Pip, selvom det ikke er deres eget
barn, selvom hun er anderledes, og selvom de
er ganske klar over, at Pip nok aldrig bliver helt
som de andre børn.

Mine børn holder meget af filmen (8 og 10 år),
især der, hvor de finder hende igen ved kysten
efter den lange vandring. Se den, før I viser den.
Aldersvurdering fra 6 år. Der sker nok for lidt til,
at de helt små bliver fanget af den.

Indledning
Denne film kan indledes med, hvordan vi sag-
tens kan holde af hinanden, selvom vi ikke er
ens. Vi kan se forskellige ud, fordi vi kommer fra
forskellige steder i verden, eller fordi vi er født
med et handikap. Mon ikke også børnene ken-
der det, ikke at må det man allermest har lyst
til, det er bare så irriterende.

Jeg synes også, det bør nævnes, at Pip i virke-
ligheden er en helt almindelig pige, der taler,
synger og danser som andre piger. Hun er blot
meget mindre en os, fordi hun er født med
dværgvækst.

Belinda Just Hahn
Odsherreds Børne- og Ungdomsfilmklub

Spilletid: 82 min.
Udl: Angel
Prem: Ingen biograf premiere
Aldersvurdering: Fra 6 år
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Vi befinder os tidligt i middelalderens Irland. I
en lille landsby med klosteret som det centrale
samlingspunkt. Brendans onkel er abbed i klo-
steret, og er mest optaget af at bygge en mur,
som kan holde den truende omverden ude.
Brendan på sin side er mere optaget af skrifter-
ne og produktionen af dem. Ikke mindst holder
han meget af historierne om en hemmelig bog,
som er så fantastisk illustreret, at magien
emmer ud fra den.

En dag ankommer den berømmede Aidan med-
bringende benævnte bog og håb for Brendan.
For at kunne gøre bogen færdig har Aidan brug
for, at Brendan bevæger sig ud i skoven uden for
bymuren. Det er noget af en overvindelse for
derude findes magi og uforudsigeligheder. Men
Brendan overvinder sig selv og møder det mys -
tiske væsen Aisling; halvt ulv, halvt pige. Hun
hjælper Brendan i hans søgen, og Brendan kan
gøre bogen færdig. Dog ikke uden en uvelkom-
men og ubehagelig konfrontation med vikinger-
ne har fundet sted.

Vurdering
Filmen begynder med en vild gåsejagt. På en-
gelsk betyder dette udtryk, at man laver sjov
med folk; en practical joke. Men selvom det på
den måde antydes, at vi sidder forgæves i sæ-
derne, skal man ikke lade sig narre. Brendan og
Hemmelighedernes Bog er på mange måder et
særsyn i danske biografer. Tempoet er helt nede
i det adstadige og æstetikken minder ikke om
noget, vi ellers er forvænt med. Og mange tak
for den oplevelse!

Uden sammenligning i øvrigt bærer en film som
Modig ikke megen præg af at være henlagt til
Skotland. Bevares, navnene gør, og der er da
også lidt kilt og sækkepibe over den, men Pix-
ars streg og storyline fornægter sig ikke.

I Brendan… er vi hensat til Irland og kelternes
land. Det betyder, at der er en anden virkelig-
hed bag den, som træder frem for os. Og det be-
tyder ikke mindst, at de keltiske mønstre har en
stor plads i fiktionen. Ikke sådan at forstå, at
man skal kende eller være inde i de keltiske
myter, men der bliver brugt lang tid på forta-
belse i næsten psykedeliske tegn af keltisk til-
snit. Disse sekvenser får historien og handlingen
til at gå i stå, men det bliver velkomne afbræk
og smukke afstikkere, som skærper sanserne for
denne anderledes kultur.

En pudsighed er det, at vikingerne spiller en
mindre rolle i fortællingen. De er ansigtsløse
skygger, som kommer hærgende til landsbyen.
Lykkeligvis bliver deres hærgen ikke vist, så
ingen behøver blive forskrækkede. Det er jo et
faktum, at vores joviale forfædre kan ses i dette
lidet flatterende lys. 

Brendan og Hemmelighedernes Bog kan med
stort udbytte ses af både børn og deres foræl-
dre. Børnene kan identificere sig med Brendan
og hans skepsis overfor den store truende ver-
den parret med hans længsel efter noget andet
end de omklamrende mure. Mens den voksne
vil glæde sig over de flotte billeder og den roli-
ge måde at fortælle historien på. Her er ingen
overgearede unger eller hylen og skrigen, men
en fornemt fortalt historie om en dreng, som
vokser op til at blive en mand.

Indledning
De fleste danske børn hører på et tidligt tids-
punkt om vikingerne og disses bedrifter. Og det
er da også spektakulært, at de kunne rejse så
hurtigt og let på det tidspunkt. Men konsekven-
serne af deres besøg ynder vi ikke at tale så
meget om. 
Her er så en anledning til at fortælle, at mødet
med vikingerne ikke nødvendigvis var særligt
lykkeligt – og en mulighed for at nuancere bil-
ledet af vores fortid en anelse. Men nævn også,
at forbundetheden med naturen er meget frem-
trædende i keltisk kultur.

Kim Bruun, filmudvalget

Irland 2009
Instr: Tomm Moore, Nora Twomey
Manus: Fabrice Ziolkowski
Danske stemmer: Laurids Andersen, 
Lars Knutzon, Jens Jacob Tychsen m.fl.
Censur: 7

Spilletid: 75 min.
Udl: Angel
Prem: 01/12-2012
Aldersvurdering: Fra 7 år

Data:

Oscar nomineret 2013RABALDERBIO: 

Brendan og 
Hemmelighedernes Bog

BRENDAN OG HEMMELIGHEDERNES BOG
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Om natten er katten Dino medhjælper for liste-
tyven Nico. Om dagen er Dino bedste ven for
Zoe – en pige hvis far er blevet dræbt i færd
med at udføre sit arbejde som politibetjent. Zoes
mor er også betjent, og hun har viet sit liv til at
fange farens banemand. På bekostning af Zoe,
som henlever sit liv uden at tale. Det eneste
menneske som for alvor synes at forstå Zoe, er
hushjælpen Claudine. 

En nat sætter Zoe sig for at finde ud af, hvad
Dino laver, når den ikke er hos hende. Dette
fører hende til Nico og hans hjem. Men det fører
hende også til farens morder – og en afsløring
af, at Claudine er i ledtog med morderen. Zoe
må flygte og hendes redning bliver Nico.

Nico er en godhjertet tyv, som gerne vil hjælpe.
Hvorimod Claudine forvandler sig til en hæslig
forbryders elskerinde.

Konfrontationen mellem den onde forbryder og
den gode tyv udspiller sig højt over Paris’ gader
i hæsblæsende action.

Vurdering
Fornemmer man en vis modvilje i handlingsre-
feratet i forhold til tyvens omvendelse til helt, er
det ikke utilsigtet. Af principielle årsager mener
jeg ikke, man kan have en tyv som helt i en bør-
nefilm. Særligt ikke, hvis tyvens bevæggrunde
ikke bliver retfærdiggjort på den ene eller den
anden måde.

Sluppet af med min galde over denne – i mine
øjne – uretfærdighed (og jeg så samtidig har
antydet, at Claudines forvandling er umotive-
ret). Når alt dette brok er lagt til side, skal det
frem, at En kat i Paris er noget af det bedste i
dette års katalog.

Animationen bogstavelig talt pulserer af liv.
Fordi tegningerne ikke er lavet helt perfekt, står
de ligesom og vibrerer af levet liv. Det renser
sanserne, så man igen kan værdsætte de lyde-
fri computeranimationer, vi præsenteres for i så
stort omfang.

Når der ses bort fra det amoralske i, at de to
vigtigste bifigurer bytter karakteregenskaber, er
figurerne i filmen interessante. Særligt er Nicos
bevægelser et studie i koreografi; han bevæger
sig så yndefuldt og graciøst, at det er næsten
umuligt at opretholde sin antipati for hans pro-
fession. Og rent filmisk bliver man da også for-
ført til at holde med ham, da han er tæt på at
blive opdaget.

Historien folder sig så tilpas langsomt ud, at
man så at sige har sin sjæl med sig undervejs.
Såvel moren som Nico bliver nuancerede perso-
ner, man holder af og med, efterhånden som
man lærer dem at kende.  Dino er arrogant og
majestætisk – præcis som katte er – og dens
bevægelser er fanget lige på kornet. Zoes sorg
sætter sig i tilskueren, man fornemmer tabet af
faren, hun var så tæt på.

Anbefalingen, at børn skal være 7 år er for at se
filmen, giver god mening. Med en spilletid på
kun lidt over en time, kan de yngre sagtens
følge med, men nogle sekvenser kan være lidt
uhyggelige for de helt små.

Indledning
Fortæl lidt om forskellen mellem håndtegnet og
computerskabt animation. Har man også en
com puteranimeret film på programmet (og det
kan man jo dårligt undgå), kan man tale lidt
om, hvordan de adskiller sig i tekstur og tem-
perament.

Kim Bruun, filmudvalget

EN KAT I PARIS

Frankrig 2012
Instr: Jean-Loup Felicioli, Alain Gagnol
Manus: Alain Gagnol, Jacques-Remy Girerd
Danske stemmer: Karoline Munksnæs, 
Mogens Sørensen, Sigurd Holmen le Dous m.fl.
Censur: 7

Spilletid: 70 min.
Udl: Angel
Prem: 10/11-2012
Aldersvurdering: Fra 7 år

Data:

Oscar nomineret 2012, Warsaw InternationalFilm Festival 2011 –Publikumspris BedsteBørnefilm

RABALDERBIO: 

En kat i Paris
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RABALDERBIO:

Zarafa
Ude på den afrikanske savanne bliver nogle
børn slæbt af sted af en slavehandler. Maki lyk-
kes med at undslippe, men hans veninde Soula
slipper ikke. Maki finder ned til en flod, hvor sla-
vehandleren dræber en mor-giraf, som Maki af-
giver et løfte til; Han vil tage sig af hendes
unge, Zarafa. Og som sagt så gjort. Maki følger
girafføllet Zarafa på en lang og kompleks rejse.
Forhindringerne er mange og svære, men hjæl-
perne er tilsvarende kompetente.

Ad kringlede veje ender Maki og Zarafa i Paris.
En egyptisk konge håber, at den franske konge
vil hjælpe ham mod tyrkerne, hvis franskman-
den får noget så eksotisk som en giraf. Det vil
den franske konge ikke, så Zarafa ender i zoo. I
mellemtiden er Soula også endt i Paris solgt
som slave. Maki fanges og bliver slave – for sla-
vehandleren.

Slutteligt lykkes det Maki at undslippe fra Paris
i selskab med såvel Zarafa og Soula som andre,
der har hjulpet dem undervejs.

Vurdering
Det alt for simplificerede referat af filmen er
rammet ind af, at en gammel mand fortæller
 historien om disse helte til en flok børn. Fortæl-
lingen afbrydes ind i mellem af den gamle
mands kommentarer eller af børnenes spørgs-
mål. Og det er noget af en genistreg. For histo-
rien indeholder en del død og sorg. Når disse
traumatiske begivenheder bliver bearbejdet in-
denfor fiktionen, ved at de små tilhørere reage-
rer på dem, bliver det lettere at bære for vores
små i klubberne. Ydermere virker disse pauser i
handlingen som opsummeringer, der gør det
lettere for de mindste at følge med.

Bortset fra det mørke, som løber som en under-
strøm i Zarafa, er filmen optimistisk og lys. Og
en anelse for uhøjtidelig for undertegnede. Fint

med en film, som tager fat i alvorlige emner, og
gør det på en måde, så børnene bevarer deres
forestilling om at verden er retfærdig. Men det
går mig på, at man f.eks. lader Maki falde fra
store højder uden at komme til skade. Det er
snyd indenfor en realistisk ramme, og det gene-
rer mig, at man ikke tager børnene mere alvor-
ligt end som så.

Men ellers er historien medrivende og smukt
fortalt. Den tager fat i en uskøn del af den
 europæiske historie, hvor slaveri var normen.
Og så fortæller filmen som nævnt en ret kom-
pliceret historie, hvor de voksne foretager sig
handlinger, vi voksne i biografen hopper i sædet
ved at se. Men som går upåagtet i filmens såvel
som i børnenes univers. Selv slavehandleren,
som ellers er et enestående usympatisk be-
kendtskab, får en slags baggrund, og man får

noget som minder om forståelse for ham, da
man ser hans familie.

Zarafa er en film, man skal vise sine medlem-
mer, fordi den giver et indblik i en verden, vi
ikke er forvænt med at møde på film og i øjen-
højde. Og fordi det er elementært spændende at
følge Maki og hans eventyr.

Indledning
Fortæl lidt om, at det for bare hundrede år siden
var virkelig eksotisk at se dyr fra Afrika – og fak-
tisk også mennesker samme steds fra. I en tid
uden tv og internet var afstanden mellem de for-
skellige verdensdele enorm. Det kan være svært
at forestille sig for os i vores tid, hvor informa -
tioner proppes i halsen på os i tide og utide.

Kim Bruun, filmudvalget

ZARAFA

Frankrig 2012
Instr: Rémi Bezançon, Jean-Christophe Lie
Manus: Alexander Abela, Rémi Bezançon
Danske stemmer: Alfred Schwarz, 
Mads M. Nielsen, Troels II Munk m.fl.
Censur: 7

Spilletid: 78 min.
Udl: Angel
Prem: 15/12-2012
Aldersvurdering: Fra 7 år

Data:
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Snow White and 
the Huntsman

Den smukke prinsesse Snehvide er kun en lille
pige, da hun mister sin mor. År efter finder hen-
des far, Kong Magnus, en ny kvinde til slottet,
den onde og magtsyge Ravennas. Hun er fange
hos en hær, som kongen overvinder - og næste
dag gifter han sig med hende.

Ravennas gifter sig ikke med kongen på grund
af kærlighed, men slet og ret fordi hun ønsker
hans trone. Der går da heller ikke lang tid, før
den nye dronning har udslettet kongen og der-
med fået sit ønske opfyldt.

Som enehersker og øverstbefalende sørger hun
hurtigt for at fjerne Snehvide fra omverdenen, i
første omgang gemt væk bag slottets tykke
mure. Snehvides barndomsven William og re-
sten af kongens tro væbnere må flygte fra slot-
tet, imens landet langsomt bliver et mørkt og
dæmonisk sted.

Årene går og Ravenna holder fortsat landet ind-
hyllet i mørke. Hun sørger for at holde sig ung
og smuk ved at dræne og dræbe unge kvinder.
Men da dronningens mørke kræfter langsomt
svinder ind, indser hun, at hun må dræbe Sne-
hvide for at få kræfterne fra Snehvides gode
hjerte. Det magiske spejl fortæller Ravenna, at
hun vil kunne opnå udødelighed, hvis det lyk-
kes hende at få Snehvides hjerte.

Snehvide aner uråd og flygter ud i den mørke
og fortryllede skov. Her møder hun de syv dvær-
ge, der i første omgang er meget skeptiske i for-
hold til at hjælpe Snehvide, men de opdager ef-
terhånden, at de kæmper på samme side - og
har brug for hjælp fra hinanden, hvis den onde
dronning Ravenna skal tilintetgøres.

Samtidig gør en meget frustreret Ravenna alt,
hvad hun kan for at fange Snehvide og dræbe
hende. Hendes nærmeste håndlangere har svig-
tet hende, så da en fordrukken og frygtløs jæger
krydser hendes vej på slottet allierer hun sig
med ham, i håb om at han kan skaffe hende
Snehvides hjerte på et fad.

Jægeren, en bitter mand, der har mistet sin kone
- og dermed også troen på livet - er i første om-
gang stålsat på at løse opgaven. Men da han
finder Snehvide sker der langsomt en foran-
dring, og inden længe kæmper han side om side
med Snehvide og dværgene i håbet om at vælte
Ravenna af tronen. Med sig får de også Snehvi-
des barndomsven, William, der sammen med
mange andre landsbybeboere gør klar til et en-
deligt og afgørende slag mod den onde dron-
ning.

Vurdering
Vi er langt væk fra Disneys klassiker i denne ud-
gave af Brødrene Grimms klassiske eventyr, og
det er først og fremmest positivt. Det klæder
eventyret at blive angrebet med en mere dyster
vinkel og særligt scenografien nyder godt af
dette. Indimellem bliver persontegningen dog
en anelse for overfladisk, og man savner lidt
mere dybde i fortællingen, end blot den klassi-
ske fortælling om det gode mod det onde.

Der er dog masser af underholdning at hente,
ikke mindst hos dværgene, der her træder frem
som foregangsmænd i kampen mod den onde
Ravenna.

Filmen byder på mange flotte effekter, særligt
omkring de forandringer, dronningen undergår,
når hun mister sine mørke kræfter og langsomt
bliver til det, hun i virkeligheden er, en ind -
skrumpet gammel kvinde med sidste åndedræt
på sine læber.

Indledning
Sætter man sig til rette i biografsædet til en film
om Snehvide, så man må gå ud fra, at de fleste
har en klar forventning om, hvilken historie der
vil blive serveret. For at undgå misforståelser
eller forvirring, kan det derfor være en god idé
at fortælle kort om forskellene fra den historie
børnene bedst kender, nemlig Disneys. Har man
tid til det, så kan et af filmens temaer, efter-
stræbelserne på evig ungdom, måske også brin-
ges frem og reflekteres over. Netop dette tema
gør historien om Snehvide til en helt relevant
fortælling i dagens samfund, og det er måske en
meget sund optik at se filmen igennem.

Jan Frydensbjerg, filmudvalget

SNOW WHITE AND 
THE HUNTSMAN

USA 2012
Instr: Rupert Sanders
Manus: Hossein Amini, Evan Daugherty,
John Lee Hancock
Medv: Kristen Stewart, Chris Hemsworth,
Charlize Theron m.fl.

Censur: 11
Spilletid: 123 min.
Udl: UIP
Prem: 7/06-2012
Aldersvurdering: Fra 11 år

Data:
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Den nørdede Peter Parker bor hos sin tante May
og onkel Ben efter hans forældre grundet fade-
rens forskning er blevet nødt til at gå under jor-
den. En dag finder han sin fars mappe indehol-
dende hemmelige dokumenter, der leder ham til
OsCorp og faderens tidligere kollega Dr. Con -
nors, som forsker i at skabe en vaccine, der kan
kurere menneskehedens fejl.

Peter øjner chancen for at finde ud af, hvad der
skete med hans forældre og opsøger derfor Os-
Corp, hvor han bliver bidt af en edderkop og
pludselig kommer i besiddelse af overnaturlige
evner.

Efter et skænderi med Ben forsvinder Peter ud i
byens gader, og Ben følger efter. Her forsøger
Ben at stoppe et røveri, men ender med at blive
skudt og dø. Peter gør det herefter til sit per-
sonlige mål at finde frem til gerningsmanden og
hævne sig som superhelten Spiderman.

Ved siden af alt dette forelsker han sig i den
smukke, kloge pige Gwen Stacy, der viser sig at
være datter af politichefen, som desperat prøver
at fange selvtægtsforbryderen Spiderman.

I et forsøg på at hjælpe Connors med sit ufuld-
endte forskningsprojekt, giver Peter ham sin fars
gamle formler. Connors forskningsprojekt løber
herefter løbsk, da Connors afprøver sin nye vac-

cine på sig selv og forvandles til en stor øgle, der
bevæger sig ud i New Yorks gader, hvor den
hærger og dræber alt og alle.

Connors beruses af sin nyvundne magt og be-
slutter sig for, at han ikke bare vil kurere men-
neskehedens fejl, men skabe en ny, forbedret
(øgle)race.

Det lykkedes i sidste ende Peter, med hjælp fra
nogle af storbyens borgere samt politichefen, at
forpurre Connors onde mission, hvilket dog ko-
ster politichefen, Gwens far, livet.

Vurdering
Denne nye Spider-Man film er både en genind-
spilning af og en prequel til den første Spider-
man film, hvor man har valgt i højere grad at
have fokus på Peters tab af sine forældre.

Således er omdrejningspunktet for plottet
 hoved sagligt Peters søgen efter sine forældre,
og hans forsøg på at hævne sin onkel Ben er
blot integreret i denne overordnede handling, i
stedet for at være grundplottet i sig selv. Dette
giver en mere fyldig fortælling, hvor de forskel-
lige karakterer og subplots er vævet rigtig godt
ind i det overordnede plot.

Den udvidede handling giver desuden mulighed
for i højere grad at forstå Peter Parker som ka-

rakter. Han er en nørd og en outsider, men han
er, med sin til tider arrogante personlighed og
usympatiske træk, selv skyld i dette, og han
fremstår derfor ikke som et offer.

Naturligvis er Peter ikke helt igennem usympa-
tisk, hvilket da også understreges i løbet af fil-
men, hvor Peter fremtræder som et mere og
mere aktivt handlende individ, der åbner sig
overfor Gwen og sin tante May samt tager an-
svar for sine nyvundne evner og beslutter sig for
ikke blot at bruge dem til sit eget personlige
hævntogt. På den måde bliver Peter Parker/
Spiderman en anelse mere realistisk.

Selvom denne film til en vis grad tager sig selv
mere seriøst end tidligere Spiderman film, er den
stadig spækket med en rigelig mængder slap-
stick komik og mere eller mindre vellykkede
“250 humørpiller”-agtige replikker, der på én og
samme tid hæmmer og legitimerer filmens kom-
binerede seriøsitet og selvhøjtidelighed.

Den vil være oplagt at vise for de ældste grup-
per i filmklubben - fra 13 år og opefter.

Indledning
Man kunne i sin indledning fortælle om sam-
menhængen mellem tegneserierne og filmen
(især hvis man er lidt af en tegneserieentusiast).

Ligeledes kunne man filosofere lidt over det
overnaturliges indtog i en ellers forholdsvist
 realistisk verden, og måske give en kort sam -
tids tolkning ud fra den lidt halvrevolutionære
krisestemning, der hersker for øjeblikket, hvor
samfundet har brug for, at personer med særli-
ge, “overnaturlige” evner inden for et bestemt
område ikke bruger disse evner udelukkende for
egen vindings skyld. Mens man samtidig husker
på, at den brede befolknings fælles hjælp be-
stemt heller ikke er uvæsentlig, som der netop
lægges vægt på i denne films konfliktoptrap-
ning.

Marc Honoré

THE AMAZING SPIDERMAN

USA 2012
Instr: Marc Webb
Manus: James Vanderbilt, Alvin Sargent
Medv: Andrew Garfield, 
Emma Stone, Rhys Ifans m.fl.
Censur: 11

Spilletid: 136 min.
Udl: Sony
Prem: 03/07-2012
Aldersvurdering: Fra 13 år

Data:

The Amazing Spiderman
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Vilde Rolf

Filmen tager os med i spilleverdenen, når alle
spilleglade har forladt spillemaskinerne, og fi-
gurerne får deres eget liv.

Vilde Rolf er den store stygge vildmand, der
kommer og ødelægger den fine og nussede by,
som Peter, den gode, har bygget op. Sådan har
det været gennem de sidste mange år, og Rolf
er træt og ked af, at han, selv efter spillehallen
har slukket lyset, ses som den onde som ingen
vil være sammen med.

Det hele bliver for meget, da Rolf ikke er invi-
teret med til byens/spillets jubilæumsfest. Og
han forlader byen gennem stikket og kommer
ud til den store gennemgangshal, hvor alle
mødes og kan tage på besøg i hinandens spil.
Rolf besøger diverse ”byer”, og i den ene kan

man vinde en helte-guldmedalje. Rolf bestem-
mer sig for, at det er det, han skal for at folk i
hans hjemby vil se op til ham, og se, at han er
en fantastisk fyr.

Rolf kommer til slikland og her møder han den
lille drillelystne pige, Vanilje. Rolf får nu mulig-
hed for at stå sin prøve, om det at være den
gode og onde. 

I mellemtiden opstår der panik i Rolfs hjemby,
for ingen vil spille spillet uden Rolf. Maskinen
står for at bliver lukket og slukket. Dette er sket
i andre spil og byens indbyggere er i oprør, så
nu må Peter ud og se, om han kan finde Rolf.
Imens hygger Rolf sig med Vanilje, der er en
fremragende racerkører, og de oplever begge for
første gang ægte venskab. I hendes by er der

dog altid kun en, der vinder de daglige racerløb
og Rolf og Vanilje bestemmer sig for, at nu skal
det være slut.

Efter skænderi og uvenskab de to imellem byg-
ger Rolf den mest fantastiske bil, og Vanilje del-
tager og vinder racerløbet, for første gang i
mange år. Og det viser sig, at hun er den ret-
mæssige arving og prinsesse i spillet. 

Peter er imens på jagt efter Rolf og han møder
en hårdtslående soldat, der står for at hente
vildfarne spillere hjem til deres egen spil. 

Filmen ender rigtig lykkeligt og rosenrødt, Rolf
vender hjem og bliver modtaget som en helt og
bliver nu inviteret med til alt, hvad der sker i
byen, og om dagen mens spillehallen er åben,
kan Rolf sende søde blikke over til sin prinsesse.

Vurdering
Som voksen i starten af filmen er den langtruk-
ken, og jeg sad med en følelse af, at det her bli-
ver en lang forestilling. Men pludselig blev jeg
grebet af de små historier, der kører under over-
fladen, og så sad jeg også og heppede på Rolf. 
Den kan sagtens vises fra 7 år. Dog vil jeg ikke
vælge at sætte den på til de store hold, vi har.
Der vil der blive lange toiletkøer.

Indledning
Filmen har mange ting i sig, som man kan tage
op:

• Hvorfor bliver nogen holdt ude
• Den første kærlighed
• Fysik
•Venskaber

Valgene er mange, men en af de ting, der er
slående, er de gode farver og små deltaljer som
gør, at baggrunden er gennemført.

Lone Jensen, Grenå Børnebio

VILDE ROLF

USA 2013
Instr. & manus: Rich Moore
Danske stemmer: Nikolaj Steen, 
Mads Knarreborg, 
Christiane Schaumburg-Müller m.fl.
Censur: 7

Spilletid: 107 min.
Udl: Disney
Prem: 07/02-2013
Aldersvurdering: Fra 7 år

Data:
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Warm Bodies 
Filmen er en zombiefilm lidt udover det sæd-
vanlige. Det er nemlig zombien, der er fortæller.
Og han fortæller om, hvor kedeligt det er at
være zombie. 

R, som han kalder sig, har en bedste ven, M.
Venskabelige følelser er ikke typisk for zombier
- de plejer at være umælende følelsestomme
monstre.  En dag da R og hans slæng er ude at
”jage”, æder R en drengs hjerne. R mener selv,
at de minder, han bliver overmandet af, må
være det tætteste zombier kommer på at drøm-
me. Efterhånden som han fordøjer, oplever han
drengens erindringer om sin kæreste. Det star-
ter noget i R. Det er som om han bliver mere og
mere menneskelig. 

Så R tager Julie, som pigen hedder, med op i sit
fly, hvor han bor, så hun kan sidde der og kuk-
kelure. Og mens han så sidder der sammen med
hende, er det som om hans hjerte begynder at
slå igen. Så da R og Julie beslutter sig for at tage
flugten, kan de andre zombier lugte, at hun ikke
er død. Så det R gør, er, at han tager noget af
sit eget fordærvede blod, og smører ud i hendes
ansigt, så kan de andre zombier ikke lugte, at
hun ikke er en zombie. 

Men der findes også endnu mindre ”menneske-
lige” zombier. De hedder ”bonies”, og i mod-
sætningen til almindelige zombier, spiser ”boni-
es” også andre zombier. Og da R og de andre
zombier ikke er så zombieagtige længere, får
bonierne endnu mere lyst til at spise dem, så nu
skal de andre også flygte fra lufthavnen, hvor de
alle sammen bor.  

Nu følger man R’s jagt efter kærligheden. Og
det er ikke altid lige nemt! Og for det ikke skal
være løgn, er Julies far oberst og leder af den
militære indsats mod zombierne. Og Julies far
kan ikke acceptere, at hans eneste datter er
sammen med en zombie, eftersom det er en af
R’s slags, der har dræbt hans kone. 

Vurdering
Jeg kan rigtig godt lide denne film. Det er en
film, jeg mener man skal se, hvis man er til
kærlighedsfilm og/eller zombiefilm. Den er ikke
så voldelig som andre zombiefilm, men der er
stadig nogle zombie-elementer i den. Men der
er også nogle sjove elementer i filmen, da R er
en smule klodset, for eksempel har han ikke den
bedste situationsfornemmelse, og det kan nogle
gange føre til nogle lidt pinlige situationer mel-
lem R og Julie. 

Denne film virker lidt som en ny version af
Romeo og Julie: To unge mennesker, der er for-
elskede i hinanden, men ikke kan være sammen
pga. omverdens mangel på forståelse.

Der er meget symbolik i filmen, hvor man bl.a.
refererer til Romeo og Julie. Der er en scene
hvor R står for foden af en altan, hvor Julie står
på altanen. Det er en kendt scene fra Romeo og
Julie, og så er navnene næsten taget ud af hi-
storien. 

Instruktøren Jonathan Levine, har også lavet film
som 50/50 og The Wackness. Og med skue-
spillere som Nicolas Hoult, kendt fra X-men:
First Class og About a Boy og Teresa Palmer fra
I Am Number Four og Bedtime Stories, kan det
ikke gå helt galt! Og igen, filmen er ikke uhyg-
gelig, til gengæld kan man godt finde lomme-
tørklædet frem til sidst

Indledningen
Der har været stort fokus på forskellige mon-
stergenrer inde for gyser film her på det sidste,
først var der vampyrer, og nu er det så zombier.
Men det er ikke kun i gyser genren, at monster
optræder. For nu har zombierne også overtaget
kærlighedsgenren. 

Det kan man passende fortælle lidt om.

Malthe Søndergaard
Odense Filmklub for Børn og Unge

WARM BODIES 

USA 2013
Instr.& manus: Jonathan Levine
Medv: Nicholas Hoult, Teresa Palmer, 
Rob Corddry m.fl.
Censur: 11

Spilletid: 97 min.
Udl.: Nordisk
Prem: 7/2 2013
Aldersvurdering: Fra 11 år

Data:
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Laura og Christine er bedste veninder, og det
har de været i mange år. De drikker sig fulde
sammen, holder sammen mod verden, disku -
terer drenge og disses ubegribelige adfærd. Ind
i dette venskab kiler Maria sig med løfter om er-
faringer og kontakter, som Laura fascineres af.

Maria antyder seksuelle erfaringer med både
piger og drenge, hvilket får Laura til fuldt og
helt at fravælge Christine og udelukkende satse
på Maria. Og ganske rigtigt åbnes nogle døre til
andet end bøvede fuldemandsfester, hvor nor-
men er, at man brækker sig. I stedet bliver Laura
introduceret til mere sofistikerede (rigere og
ældre) mænd med hvem, man kan afprøve sine
grænser. For eksempel kan man tilbyde dem et
blowjob for pengene til en taxa hjem. Og så løbe
storgrinende væk, når de håbefulde ungersven-
de står med bukserne omkring haserne uden
mulighed for at svare igen.

De to nye bedsteveninder balancerer på kanten
af et kærlighedsforhold til hinanden, men kom-
mer aldrig så vidt. I stedet tager den usikre
Laura sin seksualitet i egen hånd og opsøger
den af de unge mænd, hun var udset til, og for-
fører ham temmelig voldsomt. Ikke kun seksua -
liteten tager Laura fat om, hun lægger også af-
stand til Marias verden af (lidt for) gode histo-
rier om sex, glitter og glam.

På sidelinjen står Jonas, som egentlig er forel-
sket i Laura, men som ender med at blive kære-
ste med Christine. Et udtalt dødsønske antydes
hos ham allerede i åbningsscenen, men sporet
forfølges ikke ret meget yderligere.

Vurdering
Flere temaer er gengangere fra andre fiktioner.
Eksempelvis minder pigernes bytur med det ud-
talte formål at finde mere erfarne mænd til at
tage deres mødom en del om Fridas første gang
– helt ned i detaljen om, hvem det handlende
subjekt egentlig er. (Hvem forfører i virkelighe-

den hvem? Og hvem har mest ud af situatio-
nen?). Dette er ikke ment som en negativ kritik,
men som en konstatering af, at Kaspar Munk og
hans skuespillere står på skuldrene af andre for-
tolkere af den søde, grusomme teenagetid. 

Når jeg ikke tilskriver æren (alene) til Kaspar
Munk eller medforfatter Jannik Tai Mosholt, er
det fordi meget af filmen er blevet improviseret
frem. Skuespillerne har siddet foran det rullen-
de kamera med nogle instrukser om, hvad der
skulle ske, og så har de ellers selv fået lov til at
spille uden skrevne replikker.

Det betyder selvsagt, at en god del af filmen og
dens historie er blevet til i klipperummet, sna-
rere end foran tekstbehandlingsprogrammet.
Dette har sine fordele og sine ulemper. En klar
fordel er, at de unge skuespillere har et fanta-
stisk nærvær, og at de siger og gør ting, som er
så ægte følt, at det ikke ville kunne udtænkes
på forhånd. 

Problemet med ikke at have en stringent histo-
rie at fortælle, bliver tydeligst i tilfældet Jonas.
Vi møder ham tidligt i filmen med en vilje til
konfrontation, som er til fare for liv og lemmer;

han ypper kiv med en flok unge mænd, som ty-
deligvis ikke bryder sig om at få sat spørgsmåls -
tegn ved deres seksualitet. Senere ser vi ham
bebo en ruin under nedrivning og endelig står
han på et hustag og udstråler, at han overvejer
at springe ud. Dette er en mindre anke mod en
film, som rammer sårbarheden, udødeligheden,
den evige tvivl og den ufattelige skråsikkerhed,
der præger os, når vi er unge. Denne fine film
favner hele paletten af, hvad ungdom er.

Indledning
Ungdommen er en særlig tid, hvor man præges
på godt og ondt. Man foretager valg og resten
af ens tilværelse kommer måske til at få farve
af disse formative år. Hvis man har mod på det,
kan man spinde en ende over dette.

Men måske skal man i sin indledning blot gøre
opmærksom på den særlige måde, filmen er
blevet til på: Instruktøren har udstukket nogle
rammer, og skuespillerne har mere eller mindre
været sig selv. Eller dem, de nu var i dén situa-
tion. 

Kim Bruun, filmudvalget

YOU & ME FOREVER

DK 2012
Instr: Kaspar Munk
Manus: Kaspar Munk, 
Jannik Tai Mosholt, Anna Bro
Medv: Julie Brochorst Andersen, Frederikke
Dahl Hansen, Emilie Claudius Kruse m.fl.
Censur: 11

Spilletid: 85 min.
Udl: FC
Prem: 13/09-2012
Aldersvurdering: Fra 11 år

Data:

Robert 2013 – Årets børne- og ungdomsfilm.Årets Ole 2013 – Bedste kvindelige hovede- og birolle. Bodil 2013 – Bedste kvindelige birolle. Pråsprismodtager 2010 - instruktørYou & Me Forever
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Zambezia
Et sted så langt ude på savannen, at kragerne
for længst har opgivet og er vendt om, inden de
kommer dertil, bor Kai med sin far. Kai drøm-
mer om at opleve andre dele af verden end blot
den ørken, de bebor. Men faren, Tendai, er
ubøjelig. Den lever godt, som lever stille, synes
at være farens motto.

Kai møder nogle fugle, som er på vej til det for-
jættede Zambezia, et paradis for fugle, hvor
ingen rovdyr kan gøre dem fortræd. Og optændt
af oprør og eventyrlyst som han er, flyver Kai
med dem. Og han må sande, at Zambezia er alt,
hvad han er blevet stillet i udsigt: Et fristed, en
storby, en fristelse med alle muligheder inden
for rækkevidde. Snart har han fået en ven for
livet og en ærefuld plads blandt vogterne af
området.

Tilbage i ørkenen rører farens fjende fra fortiden
på sig. En leguan ved navn Budzo er ved at

planlægge et angreb på Zambezia bistået af de
ådselædende marabustorke.  Tendai bliver taget
til fange, og Kai må tage affære for at redde
både sin far og kolonien.

Da han gør det, bliver han bekendt med, hvor-
dan hans mor døde, og hvorfor hans far har in-
sisteret på at holde sig i ørkenen: Budzo har tid-
ligere angrebet Zambezia, og dengang dræbte
han Kais mor. Angrebet slås tilbage og freden
genoprettes.

Vurdering
Man bliver nødt til at fremhæve, at Zambezia er
produceret i Sydafrika, tæt på hvor handlingen
foregår. Når det er sagt, må man også sige, at
den ikke brillerer ved at forny animationsgenren
eller at tage den steder hen, hvor vi ikke har
været rigtig mange gange før. Den utilpassede
teenager gør oprør, dummer sig, finder sig selv,
redder dagen og forsones med autoriterne (ty-

pisk forældrene). Umiddelbart ligger Løvernes
konge ligefor – selvom der er knap så mange
døde, og døden ikke er udpenslet i tilfældet
Zambizia. Men det her med at konfrontere for-
tiden på forældrenes vegne er et fællestræk for
de to film.

I virkeligheden er det urimeligt at sammenligne
Zambezia med Løvernes konge al den stund,
førstnævnte er en film i sin egen ret. For selvom
historien minder om noget, man har hørt før, har
den også sine originale momenter. For eksem-
pel er det subjektive kamera i Kais styrtdyk mod
jorden så spektakulært udført, at man må tage
hatten af for animatorerne; det er lige så vinden
river og flår i det sparsomme hår, man har fået
tildelt.

Farverne i filmen er klare og stærke og minder
om, at vi befinder os fjernt fra gennemsnitlig grå
dansk hverdag. Tegningerne er gennemarbejde-
de og har dybe nuancer. På det håndværks-
mæssige område lever filmen op til de forvent-
ninger, man kan have. I det hele taget lever
Zambezia op til standarden fra Hollywood. Det
er i sig selv imponerende og værd at nævne.
Men det er samtidig lidt trist, at man ikke for-
mår at sætte sit eget præg på produktionen. 

Indledning
Selvom filmen ikke bærer præg af at være ble-
vet til i Sydafrika, kan man godt nævne det, for
at gøre medlemmerne opmærksomme på, at
gedigne tegnefilm også kan produceres andre
steder end netop i Hollywood af de store etab-
lerede selskaber.

Viser man filmen til et ungt publikum, skal man
nok advare om, at filmen bliver uhyggelig hen
mod slutningen. Leguaner og marabustorke kan
godt virke skræmmende i mørket, hvis man selv
er et lille myr.

Kim Bruun, filmudvalget

ZAMBEZIA

Sydafrika 2012
Instr: Wayne Thornley
Manus: Andrew Cook, Raffaella Delle Donne
Danske stemmer: Michael Lundbye Slebsager,
Nis Bank Mikkelsen, Karoline Munksnæs m.fl.
Censur: 7

Spilletid: 83 min.
Udl: Scanbox
Prem: 20/12-2012
Aldersvurdering: Fra 7 år

Data:
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Med DFI's Børnebiffen filmpakker og filmstriben, har man adgang til rigtigt mange film
til de små. Hvis man starter med enten at bestille en færdig DFI pakke eller selv sam-
mensætte en pakke via filmstriben, og så gradvis går over til de korte spillefilm og ender
med en lidt længere spillefilm, så har man en god udvikling i programmet, der skal træne
de små i at gå i biografen.

3 små film sammensat fra filmstriben - 57 minutter i alt
Ville og Vilde kanin
Elefanten og sommerfuglen
Uro

Tre dejlige og forskellige film. Her er en film med rigtige børn med, det er ikke det letteste at finde
i denne aldersgruppe.

Peddersen og Findus Nissemaskinen 
Sverige 2005, Instr.: Jørgen Lerdam, Manus: Torbjörn Jansson, DK stemmer: Per Pallesen, Carl Chri-
stian Winther, Lars Knutzon m.fl., Længde: 70 min., Censur: A

Der findes heldigvis en del Peddersen og Findus film, så man har lidt at tage af. Det forunderlige
samspil de to har, er så dejligt at opleve for de små og os andre.

Alfons Åberg  - 65 minutter 
Der er 4 DVD'er i en samlet æske. Hver DVD indeholder 4 forskellige Alfons Åberg film.

DVD 1 - Fødselsdagsfest Alfons Åberg
DVD 2 - Alfons og Mille
DVD 3 - Kom nu, Alfons Åberg
DVD 4 - Hvad er det der spøger, Alfons Åberg?

Alfons Åberg er skøn at vise, med hans helt egen måde at beskue verdenen på. Altid et hit.

Peter Plys – Nye eventyr i hundredemeterskoven 
USA 2011, Instr.: Stephen J. Anderson, Manus: A.A. Milne, DK stemmer: Donald Andersen, Lars Thi-
esgaard, Torben Zeller m.fl., Længde: 63 min., Censur: A

Der er nok ikke mange børn, der ikke kender Peter Plys og elsker ham. Her er også flere titler, man
kan vælge imellem, og selv om Peter Plys er en biografmagnet, synes jeg også, han har sin plads
i filmklubben. Også han og hans venner har en finurlig tilgang til livet og det, der sker omkring
dem.

Mor Muh og Krage 
Sverige 2008, Instr.: Igor Veichtaguin, Manus: Jujja & Tomas Wieslander, DK stemmer: Kaya Brüel,
Jens Zacho Boye, Længde: 78 min., Censur: A

Mor Muhs verdensbillede er også finurligt, hun vil være ven med krage, besøge ham i hans træ og
i det hele taget gøre det, hun har lyst til uden begrænsninger som ” men det kan du da ikke”. 

Tina Just Hahn, Filmudvalget

Filmprogram
Førskole
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Det er let at fortabe sig i animationsfilm til dette hold. Der er mange af dem, de er vir-
kelig gode og ungerne elsker dem. Alligevel – eller måske netop derfor – er det vigtigt
at minde dem om, at der også findes realfilm med rigtige mennesker med rigtige pro-
blemer. Der skal være noget som trækker for dem, men de skal også have noget med,
de ikke vidste, de gerne ville se. 

Isblomstens hemmelighed og Den glemte ting
DK 2012, Instr.: Jacob Ley / Shaun Tan, Længde: 43 min. samlet spilletid, Censur: A

Dette dobbeltprogram fra Copenhagen Bombay rammer lige i medlemmernes verdensbillede.
Den første er anarkistisk og respektløs på en måde, de vil sætte pris på.

Den glemte ting er en smuk kortfilm om at se virkeligheden bag den kedsommelige virkelighed,
vi voksne er så optagede af.

Bennys Badekar
DK 1971, Instr.: Jannik Hastrup & Flemming Quist Møller, Manus: Flemming Quist Møller, 
Stemmer: Bo Jakobsen, Jesper Klein, Peter Belli m.fl., Længde: 41 min., Censur: A

En uopslidelig klassiker. Måske vil det endog lokke nogle forældre med, da vi vist alle har varme
minder om den film.

Brendans Hemmelig Bog
Tomm Moore, Manus: Fabrice Ziolkowski, DK stemmer: Laurids Andersen, Lars Knutzon, Jens
Jacob Tychsen m.fl., Længde: 75 min., Censur: 7

Filmen de færreste børn vidste, de gerne ville se. Noget så usædvanligt som en film med keltiske
aner. Og en hyldest til naturen og fantasien.

Min søsters børn i Afrika
DK 2013, Instr. & manus: Martin Miehe-Renard, Medv.: Peter Mygind, Mille Dinesen, Thomas
Levin, Robert Hansen m.fl., Længde: 85 min., Censur: A

Årets trækplaster. Personligt er jeg ikke vild med serien, men det er børnene, og de elsker genta-
gelser. 

Den kæmpestore bjørn
DK 2011, Instr.: Esben Toft Jacobsen, Manus: Jannik Tai Mosholt, Stemmer: Markus Rygaard,
Flemming Quist Møller, Alberte Blichfelt m.fl., Længde: 73 min., Censur: 7

Et moderne eventyr som tager børnene alvorligt. Den tager livtag med store spørgsmål 
om jalousi, venskab og forræderi.

Kim Bruun, Filmudvalget

Filmprogram
Bh. klasse - 2. klasse
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I denne aldersgruppe er vigtigt at have film på programmet, som børnene kender. Det
er dog også min erfaring, at netop børn i denne aldersgruppe er meget åbne over for
anderledes film, som de ikke nødvendigvis har stiftet kendskab til endnu – nye såvel
som ældre film.  Nedenstående er en række film, man kunne inddrage i et program for
børn i 3.-5. klasse.

Fuglejagten
DK 2012, Inst.: Christian Dyekjær, Manus: Mette Dangård-Sørensen, Medv.: Oliver Metting Søn-
dergaard, Lars Brygmann m.fl., Længde: 92 min., Censur: 7

Den handler om Victor, der hvert år deltager i fuglejagten med sin far. Han bliver altid nummer to
i konkurrencen, men denne gang vil han gøre alt for at vinde.

Zarafa 
Frankrig 2012, Instr.: Rémi Bezancon, Manus: Alexander Abela, DK stemmer: Alfred Schwartz,
Mads M. Nielsen m.fl., Længde: 78 min., Censur: 7

I Zarafa fortæller en gammel afrikansk mand børnene i hans landsby historien om den 10-årige
dreng Maki og den unge giraf Zarafa. 

Superbror 
DK 2009, Instr.: Birger Larsen, Manus: Åke Sandgren, Medv.: Lucas Clorius, Victor Kruse Palshøj,
Anette Støvelbæk m.fl., Længde: 93 min., Censur: 7 

Anton på 10 år har en storebror der er autist. Han har altid ønsket sig en ”rigtig” bror og da der
pludselig lander en ”super-trip-remot” i hans baghave, ser det ud til måske at kunne lade sig
gøre. 

En kat i Paris 
Frankrig 2012, Instr.: Jean-Loup Felicioli, Manus: Alain Gagnol, DK stemmer: Karoline Munksnæs,
Mogens Sørensen m.fl., Længde: 70 min.; Censur: 7

I tegnefilmen En kat i Paris hjælper katten Dino hver nat Niko med at stjæle folks smykker, men
en dag er det Dino, der har brug for Nikos hjælp, da Dinos ejer er blevet kidnappet.

Tigre og Tatoveringer 
DK 2010, Instr. & manus: Karla von Bengtson, Stemmer: Lars Bom, Bjarne Henriksen, Anna San-
der Bie m.fl., Længde: 42 min., Censur: A

En film om den forældreløse pige Maj og hendes onkel Sonny. De har det godt sammen, men er
begge enige om, at det er bedst, hvis de kan finder en rigtig familie til Maj.

Nynne Bern, Filmudvalget

Filmprogram
3.-5. klasse
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Jeg har ønsket at starte blidt, således at eventyrfilmen om Snehvide er den første film,
og Hunger Games den sidste. Vi viste Snowwhite and the Huntsman på vores hold 4 
(5.-6. klasse) i Århus i den netop afsluttede sæson med stor succes. Stor succes havde
vi også med The Hunger Games, som vi viste på hold 5 (6.-8. klasse). Derudover har
jeg tænkt lidt i geografi, således at mange filmnationer er repræsenteret i pakken. 
Desuden synes jeg altid, at en dansk film skal med i en enhver filmpakke. Det kan 
diskuteres om De urørlige hører hjemme her, men det synes jeg jvf. min anmeldelse.

Snowwhite and the Huntsman
USA 2012. Instr.: Rupert Sanders, Manus: Hossein Amini, Medv.: Kristen Stewart, Chris
Hernsworth m.fl., Længde: 123 min., Censur: 11

Masser af action i det berømte eventyr af Brødrene Grimm. Underholdende fantasyfilm med sce-
ner der er lånt fra både Ringenes herre og Twillight Sagaen.

Spud Milton – Med ørerne i maskinen
Sydafrika 2010, Instr. & manus: Donovan Marsh, Medv.: Hohn Cleese, Troye Sivan, Jamie Royal
m.fl., Længde: 108 min., Censur: 11

Trods den håbløse danske titel – en lille overset filmperle. En sørgmunter komedie om at vokse
op i Sydafrika i 1990. Godt alternativ til de amerikanske ungdomsfilm. 

You & Me Forever
DK 2012, Instr. & manus: Kaspar Munk, Medv.: Julie Brochorst Andersen, Frederikke Dahl Han-
sen, Emilie Claudius Kruse m.fl., Længde: 85 min., Censur: 11

Yderst seværdig ungdomsfilm om veninder og jalousi. Fortsætter den stolte danske ungdomsfilm-
tradition, der skildrer teenagelivets dramaer venner, sex og kærlighed.

De urørlige
Frankrig 2011, Instr. & manus: Olivier Nakache, Medv.: Francois Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny
m.fl., Længde: 112 min, Censur: 7

Uimodståelig fransk feel-good film om venskabet mellem to meget forskellige mennesker, den
lamme mangemillionær og hans usædvanlige plejer.

The Hunger Games 
USA 2012, Instr.: Gary Ross, Manus: Suzanne Collins, Medv.: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson,
Elizabeth Banks m.fl., Længde: 142 min., Censur: 11

Science fiction spændingsfilm baseret på den meget læste trilogi ”The Hunger Games” af Suzanne
Collins.

Hans Peter Mehlsen, Filmudvalget

Filmprogram
6.-8. klasse
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Når man arrangerer et maraton, er det en god ide at skabe en rød tråd gennem de film,
man viser, så det ikke kommer til at fremstå som en række tilfældige film, der ikke er
tænkt nærmere over. Nedenstående er et eksempel på et sammensat program for en
maraton, hvor temaet er ungdomsfilm fra Skandinavien.

You & Me Forever 
DK 2012, Instr. & manus: Kaspar Munk, Medv.: Julie Brochorst Andersen, Frederikke Dahl Han-
sen, Emilie Claudius Kruse m.fl., Længde: 85 min., Censur: 11

Laura og Christine på 16 år er bedste venner, men en dag møder de en ny pige ved navn Maria,
og Laura mister interessen for Christine.

Ondskab 
Sverige 2003, Instr. & manus: Mikael Håfström, Medv.: Andreas Wilson, Henrik Lundström, Linda
Gyllenberg m.fl., Længde: 114 min., Censur: 11   

Erik går på en streng kostskole, hvor der hersker et brutalt hierarki, men han er ikke villig til at
indordne sig under dette. 

Ta’ mig 
Norge 2011, Instr. & manus: Jannicke Systad Jacobsen, Medv.: Helene Bergsholm, Henriette
Steenstrup, Malin Bjørhovde m.fl., Længde: 76min., Censur: 7

Alma drømmer om at blive elsket og miste sin uskyld. Efter en skolefest hvor hun oplever en
intim og noget pinlig episode med skolens seje dreng Arthur, bliver hun frosset ude af veninderne
og vælger derfor at gøre noget drastisk ved sagen.

Vanvittig forelsket 
DK 2009, Instr. & manus: Morten Giese, Medv.: Cyron Bjørn Melville, Dejan Cukic, Sara Hjort
Ditlevsen m.fl., Længde: 94 min., Censur: 15

Daniel studerer på konservatoriet og er et lovende pianisttalent. Han forelsker sig i Sofie, og de
bliver kærester, men Daniel bliver besat af tanken om, at Sofie er ham utro, og det får voldsom-
me konsekvenser.  

Nynne Bern, Filmudvalget

Program for Maraton
Fra 8. klasse 
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Ekstra oplevelser
til din klub

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

Jesper Waldvogel Rasmussen
Instruktør af kortfilmen SES

Jesper er uddannet producer på The American Film Institute i Los Angeles. Han har skrevet en række manu-
skripter til både kortfilm og TV-serier (bl.a. som hovedforfatter på ”2900 Happiness”), 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 ho-
vedrolleindehavere Coco Hjardemaal og Mikkel Juul Jensen til DaBUFs Ungdomsfilmgennemsyn 2009 i Ny-
borg. Jesper og hans to unge skuespillere kommer gerne ud og fortæller om
arbejdet med filmen og tankerne bag den.

Pris for arrangementet: kr. 2.500,- hvis Jesper kommer alene, 
kr. 3.000,- hvis en af de unge skuespillere er med og kr. 3.500,- 
hvis begge de unge skuespillere er med + transport
Henvendelse til: Jesper W. Rasmussen
Mobil 2637 0824/ jesper@colbyco.dk

Elena Arndt-Jensen
Stjernen fra Karla-filmene

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

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

Thomas Borch Nielsen
Manden bag Disco Ormene og Marco Macaco

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

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

Deni Jordan fra Scandinavian Stunt Group har arbejdet med stunts
siden 1985. Han har været med til at udvikle begrebet dansk stunt
sammen med Spang Olsen brødrene og har i mange år arbejdet
sammen med Martin Spang Olsen. Deni blev i 2010 nomineret til
en Tourus World Stunt Award, ’stuntens Oscar’, for sin præstation
i filmen Wallander - Firewall (2009).

Stuntshows
Vi fortæller om vores job og gamle/aktuelle produktioner vi har ar-
bejdet på. Vi vil samtidig krydre dette med action sekvenser og de-
monstrationer. 
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 fanta-
stisk uhøjtidelig måde med et glimt i øjet og masser af humor. Det
er underholdning som både børn og voksne vil få stor glæde af og
vi garanterer masser af grin, gys og spænding for alle aldre. 

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

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

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

Carl Quist-Møller
Løgn og tegnefilms tricks

Carl er en fantastisk fortæller. Det er svært at holde styr på, hvornår løgnen tager over i historien. Carl formår
både at underholde, informere og aktivere børn og barnlige sjæle, når han optræder.
Carl har flere typer arrangementer, som du kan få oplysninger om på www.carlquistmoller.dk Du kan også be-
stille Carl Quist-Møller´s foredrag om tegnefilm. Carl har blandt andet designet og animeret Jungledyret Hugo, og
i 2012 var han aktuel som årets julemærke kunstner. I foredraget tegner og fortæller Carl. Carl tegner eksempler
live fra scenen, og via et kamera rettet mod bordpladen, vises eksemplerne direkte op på biograflærredet. Carl
giver sjove tegnetricks til både nybegyndere og øvede og publikum sidder i salen og tegner med. Det kan deles
op i 2 x 35 minutter + pause. DaBUF har opnået en særlig rabat på dette arrangement og du skal derfor kon-
takte sekretariatet først for at opnå rabatten.

Arrangementet koster 8.000 kroner + transport og fortæring. 
Arrangementet stiller nogle tekniske krav til arrangøren som beskrives af DaBUF. Henvendelse til: sekr@dabuf.dk
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Nikolaj Kopernikus
Skuespiller

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

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

Frank Skaarup
Fantastisk flyveopvisning i filmregi

Frank Skaarup er falkoner, hvilket bl.a. er kommet filmen ’Falkehjerte’ til gode. Det er med stor glæde at
DaBUF kan tilbyde klubberne en unik falkeopvisning, der vil være et fantastisk supplement til 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 2.000,- kr + transport
Henvendelse til: frank@frankskaarup.dk – se mere på www.frankskaarup.dk

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

Julie er 19 år og student fra Johannes Gymnasiet på Frederiksberg. Hun spiller hovedrolle i filmene ”Hold om mig” og
”You & Me Forever” der begge er instrueret af Kaspar Munk. Julie fortæller om, at inden hun gik til casting på sin
skole, havde hun aldrig troet, at hun kunne stå foran andre og spille skuespil – nu elsker hun det. Det har lært hende
en masse, både skuespilmæssigt, men også i forhold til sig selv. Hun er ikke længere så genert og hun har fået mange
nye venner efter hun kom ind i filmverdenen. Julie har planer om at tage til New York og studere skuespil, og går med
overvejelser om at uddanne sig som skuespiller senere hen.

Pris 2.000.- + transport.
Henvendelse til Julie på: jsba01@hotmail.com el. tlf.nr. 20 86 48 02

Alex Scheunchen
Børneskuespiller

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

Prisen for arrangementet er 2.000 kr. pr. time + transport.
Henvendelse til Alex på mail: snabeldyr46@hotmail.com eller telefon: 26 74 44 46
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Kaspar Munk
Instruktør af filmen HOLD OM MIG og YOU & ME FOREVER

Kaspar Munk har de seneste år instrueret flere kortfilm for børn og unge. Han har instrueret spillefilmene “Hold om
mig” og “You & Me Forever”, der er barske ungdomsfilm, som er inspireret af virkeligheden. “You & Me Forever” havde
premiere i september 2012 og var nomineret til 4 Bodil. Filmen vandt prisen som Bedste børne- og ungdomsfilm.
Kaspar har lavet film lige siden gymnasiet og har flere gange været i USA og gået på skole for at lære filmhåndvær-
ket at kende. Han kommer gerne ud, viser klip fra sine film og taler om sit arbejde som instruktør. Hvad laver en fil-
minstruktør egentligt? Han fortæller også om hvordan idéen til filmene startede og om arbejdet med de unge skue-
spillere – og hvordan man forholder sig til hårde emner som gruppepres, ensomhed og kærlighed på film. 
Kaspar blev i marts 2010 udnævnt som programdirektør for Odense Internationale Film Festival

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

Henvendelse til: kaspar@kasparmunk.com

Tina Klemmensen
Lær at lave din egen Postmand Per/ Høne på Flugt /Walter og Trofast dukke 
og hør hvordan det er at arbejde som dukke-animator.

Deltagerne på workshoppen modellerer deres helt egen Postmand Per eller en høne fra Flugten fra Hønsegården
eller Walter og Trofast i modellervoks, mens jeg fortæller, hvordan det er at arbejde som animator på bl.a. Postmand
Per og Flugten fra Hønsegården.

Bare rolig; jeg guider alle gennem hvordan man får en klump modellervoks til at ligne Postmand Per/de karakte-
ristiske høns eller Walte og Trofast og viser tricks undervejs. Alle får deres dukke med hjem og jeg slutter workshoppen med at vise et afsnit af
Postmand Per/ Flugten fra Hønsegården og fortælle lidt om hvordan, lige præcis dét afsnit/scene er lavet.

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

Om Tina Klemmensen
Tina er uddannet dukkeanimator hos Aardman i England og har blandt andet arbejdet på Flugten fra Hønsegården og Postmand Per. Hun ar-
bejder nu som illustrator, modelbygger og animator fra sit eget firma. Tina giver med sit foredrag et godt indblik i hvor nemt det er at lave sin
egen dukkefilm. Hvordan en dukkefilm bliver til og hvordan en dukkeanimator arbejder.

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

Oliver Ussing 
Instruktør af filmen Min bedste fjende.

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

Pris 3.000,- + transport.
Henvendelse til: mail@oliverussing.dk
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Wikke og Rasmussen
Michael Wikke og Steen Rasmussen har bl.a. lavet filmene ”Hannibal & Jerry”,
”Flyvene Farmor” og ”Der var engang en dreng – som fik en lillesøster med vin-
ger”. Sammen har de skrevet og instrueret radio, tv- og film siden 1983 og netop
nu arbejder de på årets tv-julekalender 2012.

Wikke og Rasmussen kommer gerne ud og fortæller om deres arbejde med at
lave film. Lige fra idé til færdig film, fra bog til film eller om arbejdet med netop
den film I har valgt at se. Og så bli’r der selvfølgelig også mulighed for at synge
med på en sang eller to fra filmen.

Wikke & Rasmussen modtog i øvrigt Pråsprisen 2007.

Arrangementet koster 6.000 kr. + transport
Henvendelse: mail@graestedfilm.dk
Tlf.: 36 78 19 00
www.graestedfilm.dk / www.wikkerasmussen.dk

Lars Thiesgaard
”Manden med de tusind stemmer”

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

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

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

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

Pris: 4.000 kr. + transport.
Henvendelse til: lthiesgaard@gmail.com 

Personligt kulturmøde i biografen
Oplæg og unikke kulturmødefilm som Barn af Irak, Min fætter er pirat, Talespinner 
og The Indian og mange andre… 

Lad filmens hovedperson ”træde ud af lærredet” og blive en virkelig person! 
Salaam Film & dialog har et stort bagkatalog af flerkulturelle oplægsholdere fra lande fjernt fra Danmark; Afrika, Mellemøsten, Asien, USA og
Latinamerika. 
Vores oplægsholdere går i dialog med publikum om filmens temaer med egne personlige og farverige historier. De fortæller om hvordan og hvor-
for de kom til Danmark, og om hvordan livet udfolder sig i deres oprindelige lande og kulturer. 

Temaerne er mange, men fællesmenneskelige. 
Der er højt til loftet, plads til dumme spørgsmål, og masser af stof til eftertanke for både store og små.

Salaam Film & Dialogs hovedaktiviteter er Salaam Filmfestival og Salaam Skole, som turnerer i hele landet.
Læs mere om os og vores oplægsholdere på www.salaam.dk. 

Pris for oplæg: 2.000,- kr. + transport.
Ring og hør nærmere! 
Henvendelse til leder Solveig Thorborg på: solveig@salaam.dk el. tlf.nr. 32 11 82 88
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Jette Termann
Casting

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

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

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

Esben Toft Jacobsen
Instruktør

Esben Toft Jacobsen er animationsinstruktør og har instrueret en
række kort- og spillefilm til børn. 

Esben fortæller om sine film fra ide til færdig film: Hvor kommer
ideerne fra, hvordan kan filmens handling vises i billeder, hvordan
skaber man et 3D univers, og hvordan kan man arbejde med fil-
mens stemninger, storyboard og figurer.

Undervejs viser Esben filmklip og billeder fra den prisbelønnede
kortfilm “Drengen i Kufferten”, hvor pindsvinet Morten putter sin lil-
lebror i en kuffert og smider ham i skraldespanden, spillefilmen “Den Kæmpestore Bjørn” hvor børnene Jonathan og Sophie dybt inde i en svensk
skov møder en 30 m. høj bjørn med en granskov voksende på ryggen, og kortfilmen “Kiwi & Strit, den røde cykel” om Strit, der låner sin bed-
ste ven Kiwis cykel uden at have fået lov, og kommer til at ødelægge den. 

Netop nu er Esben i gang med at færdiggøre sin seneste animerede spillefilm “Beyond Beyond”, som forventes i biograferne i første halvdel af
2014.

Pris 4.000.- plus transport
Henvendelse: esbentoft@gmail.com
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Nedenstående er en liste over de 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). Forkortelsen Afv. betyder, at vi afventer.

OBS! OBS! OBS!
En lang række udlejere har skrottet deres 35mm kopier og Filmlisten er dermed blevet væsentligt amputeret. Vi har valgt at bibehol-
de kolonnen ’35mm’ kopi, da nogle udlejere (ØFP + Camera + Copenhagen Bombay) har beholdt enkelte kopier. Nedenfor følger en
orientering om, hvad de enkelte udlejere tilbyder i den kommende sæson:

FILMCOMPAGNIET: KUN DCP
Men bemærk at ældre ikke digitaliserede titler fra SF Film kan bookes via DaBUF Distribution på DVD/BD

NORDISK FILM: KUN DCP
Men bemærk at ældre ikke digitaliserede titler kan bookes via Nordisk Film Vision på DVD/BD

UIP: KUN DVD/BD
UIP skal returnere alle DCP’er efter 3 måneder og de vil derfor IKKE være tilgængelige for klubberne. Men såfremt en ønsket film ligger gemt på
biografens server, kan der bestilles nøgle hertil og filmen kan vises digitalt. Ellers vil alle bestillinger blive leveret på DVD/BD. I listen er derfor KUN
medtaget titler fra 2012 og 2013.

ANGEL FILM: DCP, DVD/BD
CAMERA FILM: DCP, 35MM, DVD/BD
COPENHAGEN BOMBAY: DCP, 35MM, DVD/BD
DISNEY: KUN DCP
MIRACLE FILM: DCP, DVD/BD
SCANBOX: DCP, DVD/BD
ØST FOR PARADIS: DCP, 35MM, DVD/BD

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

Forord til Filmlisten
2013-14

Medierådets anbefalede alderstrin:
A = Tilladt for alle
7 = Tilladt for alle, men frarådes børn under 7 år

11 = Tilladt for børn over 11 år
15 = Tilladt for børn over 15 år
Børn, der er fyldt 7 år, må sammen med voksne se alle film
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Titel DK Genre Censur Min. 35mm 2D 3D BR DVD Udlejer
2:37, Aust. 2006, KB-08 Dra. 15 91 X Scanbox
A good day to die hard, USA 2013 Act. 15 96 X FC/SF
Abduction, USA 2011 - KB-12 Act. 11 106 X Nordisk
Abepigerne, Sverige 2011 Dra 11 83 X Miracle
Abernes Planet: Oprindelsen, USA 2011 - KB-12 Act. 11 106 X FC/SF
Af Banen, DK 2005, KB-05 X Fam. A 93 X Scanbox
Alice i Eventyrland, USA 2010, KB-10 X Adv. 11 102 X Disney
Alle for Én, DK 2011 X Kom. 7 83 X Nordisk
Alle for to, DK 2013 – NYH-13 X Kom. 7 90 X Nordisk
Alvin og de frække jordegern 3, USA 2011 X Ani. A 87 X FC/SF
Animal Kingdom, Australien 2011 Dra. 15 113 X Scanbox
Arriettys hemmelige..., Japan 2010 - KB-12 X Ani. 7 94 X X X X Camera
Arthur og de to verdener, Frank. 2010 X Ani. 7 102 X X X Scanbox
Arthur og Maltazars hævn, Frank. X Ani. 7 86 X X Scanbox
Arthur og Minimoyserne, Frank. 2006, KB-07 X Ani. A 102 X X Scanbox
Asterix - Obelix og briterne, Frankrig 2012 X Fam. 7 110 X X UIP
Avatar, USA 2009, KB-10 Act. 11 161 X FC/SF
Avengers, The, USA 2012 Act. 11 142 X Disney

Beautiful creatures, GB 2013 - NYH-13 Dra. 11 120 X Nordisk
Ben X, Belgien 2007, KB-09 Dra. 15 83 X Miracle
Berusede Hestes Tid, Iran 2000, KB-03 Dra. 7 80 X ØFP
Bjergkøbing Grand Prix, Norge 1975 - KB-12 X Ani. A 88 X X Miracle
Blå mænd, DK 2008 X Kom. A 85 X Scanbox
Bolt, USA 2008, KB-09 X Ani. A 96 X Disney
Bora Bora, DK 2011 X Ung. 7 76 X X FC/SF
Bourne Legacy, The USA 2012 Act. 15 135 X X UIP
Brendan og hemmlighedernes bog, Ir. 2009 - NYH-13 X Ani. 7 75 X Angel
Buried, USA 2010 Gys. 15 95 X X Scanbox
Børnehjemmet, Spanien 2007, KB-08 Gys. 11 110 X Camera
Børnene fra Mount Napf, Schw. 2011 Dok. A 87 X ØFP

Cars 2, USA 2011 - KB-12 X Ani. A 106 X Disney
Carsten & Gittes Filmballade, DK 2008, KB-09 X Ani. A 46 X X CB
Chihiro og heksene, Japan 2001, KB-04 X Ani. 7 125 X X Camera
Cowboy, Indianer og Hest, Belgien 2009 X Ani. A 75 X Angel
Croods, The, USA 2012  - NYH-13 - Fra 1/1-14 X Ani. 7 100 X X FC/SF

De eventyrlige vogtere, USA 2012 – NYH-13 X Ani 7 97 X X UIP
De tre Musketerer, Tyskland 2011 - KB-12 Adv. 11 110 X X FC/SF
De urørlige, Frankrig 2011 - NYH-13 Dra 7 112 X X X Scanbox
Den bestøvlede kat, USA 2012 - KB-12 X Ani. 7 90 X X UIP
Den Kæmpestore Bjørn, DK 2011, KB-11 X Ani. 7 76 X X CB
Den lille Julemand, Frank. 2010 - NYH-13 X ani. A 80 X Angel
Den skaldede frisør, DK 2012 Kom. A 116 X Nordisk
Drag me to Hell, USA 2009 Gys. 15 99 X X Scanbox
Dragejægerne, Frankrig/Tyskland 2008, KB-11 X Ani. 7 80 X Angel
Drengen fra bjerget, Frankrig 2013 Dra. 11 97 X Miracle
Drengen med cyklen, Belgien 2011 Dra. 11 87 X X ØFP
Drive, USA 2011 Act. 15 100 X X FC/SF

Eddie: The Sleepwalking Cannibal, DK 2012 - NYH-13 Gys. 15 90 X Nordisk
Elina - Som om jeg ikke fandtes, SE 2002, KB-04 Dra. A 77 X X ØFP
En familie, DK 2010 X Dra. 11 104 X Nordisk
En kat i Paris, Frankrig 2010 - NYH-13 X Ani. 7 70 X Angel
En kongelig affære, DK 2012 Dra. 11 138 X Nordisk
End of Watch, USA 2012 Act. 15 109 X Nordisk

Far til Fire - gi’r aldrig op, DK 2005, KB-06 X Fam. A 97 X Scanbox 
Far til fire – På hjemmebane, DK 2008, KB-09 X Kom. A 90 X X Scanbox
Far til fire - på japansk, KD 2009, KB-10 X Kom. A 90 X X Scanbox
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Titel DK Genre Censur Min. 35mm 2D 3D BR DVD Udlejer
Far til fire - til søs, DK 2012 - NYH-13 X Fam. A 80 X X X Scanbox
Far til fire – Tilbage til naturen, DK 2011 - KB-12 X Kom. A 90 X X X Scanbox
Far til fire i stor stil, DK 2006, KB-07 X Fam. A 90 X Scanbox
Fast & Furious 6, USA 2013 - fra 1/1-14 Act. Afv. Afv. X X UIP
Fast Runner, The, Canada 2001 Dra. 11 167 X X ØFP
Find Nemo, USA 2003 KB-04 - Ny digital kopi X Ani. 7 100 X X Disney
Fish Tank, GB 2009, KB-11 Dra. 11 123 X X Camera
Fjernt Bag Månen, Holland 2003, KB-05 Dra. 15 105 X ØFP
Flyvemaskiner, USA 2013 - Fra 1/1-14 X Ani. Afv. Afv. X Disney
Footloose, USA 2011 - KB-12 Dra. 11 113 X X UIP
Frankenweenie, USA 2012 - NYH-13 Ani 11 87 X X Disney
Frit Fald, DK 2011 - KB-12 X Dra. 11 93 X Nordisk
Frøernes Spådom, Frankrig 2003, KB-05 X Ani. 7 90 X X ØFP
Fuchsia den lille heks, Holland 2010 - NYH-13 X Fam. 7 85 X Angel
Fuglejagten, DK 2012 X Fam. 7 92 X X FC/SF

Ghost Rider 2, USA 2011 Gys. 11 95 X Nordisk
Ginger & Rosa, Storbritannien 2013 - fra 1/1-14 Dra. 11 90 X X UIP
Glasskår, Norge 2001, KB-03 Fam. 7 76 X ØFP
Gnomeo & Juliet, USA 2011 X Ani. A 84 X X Disney
Grusomme mig 2, USA 2013 - fra 1/1-14 x Ani. Afv. Afv. X X UIP
Gullivers Rejse, USA 2010 Kom. A 87 X FC/SF
Gummi T, DK 2012 – NYH-13 X Fam. A 80 X X X X FC/SF

Hangover 3, USA 2013 - Fra 1/1-14 Kom. Afv. Afv. X FC/SF
Hannibal og Jerry, DK 1997, KB-97 X Fam. A 75 X Miracle
Headhunterne, Norge 2011 Dra. 15 98 X Nordisk
Hemmeligheden, DK 2012 X Dra. 11 100 X FC/SF
Hitchcock, USA 2012 Dra. 11 99 X FC/SF
Hobbitten: En uventet rejse, USA 2012 Adv. 11 169 X X FC/SF
Hop, Belgien 2002                                                                    Soc. 11 104 X X ØFP
Host - vandrende sjæle, The USA 2013 - fra 1/1-14 Thr. 11 126 X X UIP
HUGO, USA 2011 - KB-12 Adv. 7 126 X X UIP
Hunger Games, The, USA 2012 Act. 11 143 X Nordisk
Hushpuppy, USA 2013 Dra. 11 92 X Miracle
Hvor er Winkys Hest? Holland 2007, KB-09 X Dra. A 90 X ØFP

Ice Age 4, USA 2012 X Ani. 7 88 X FC/SF
ID:A, DK 2011 X Dra. 15 100 X Nordisk
Ikingut, Island 2000, KB-02 Fam. A 87 X X ØFP 
Immortals, USA 2011 Act. 15 110 X Nordisk
Impossible, The, Spanien 2012 Dra. 15 114 X Nordisk
Ingen Forbindelse, Island 2007, KB-11 Adv. 7 83 X ØFP
Isblomstens hemmelighed & 
Den glemte ting, DK 2012 - NYH-13 X Ani. A 43 X X CB

Jagten, DK 2013 X Dra. 11 115 X Nordisk
Jensen og Jensen, DK 2011 X Act. 15 85 X X FC/SF
John Carter, USA 2012 - KB-12 Act. 11 132 X Disney
Juleeventyr, Et, Eng./Tysk. 2001 X Ani. 7 81 X Scanbox
Julehurlumhej, Letland 1993, KB-97 X Dra. A 72 X ØFP
Jurassic Park - 3D, USA 1993 - fra 1/1-14 Adv. 11 127 X X UIP

Kapringen, DK 2012 Dra. 15 104 X Nordisk
Kick-Ass 2, USA 2013 - fra 1/1-14 Act. Afv. Afv. X X UIP
Kiki - Den lille heks, Japan 1989, KB-08 X Ani. A 103 X X Camera
Kirikou og de vilde dyr, Frank. 2005, KB-07 X Ani. A 75 X Scanbox 
Kirikou og Troldkvinden, Belgien 1998, KB-01 X Ani. A 74 X Angel
Klassefesten, DK 2011 X Kom. 11 95 X Nordisk
Klokkeblomst og vingernes hemmelighed, USA 2012 - NYH-13 X Ani. A 75 X X Disney
Klovn the Movie, DK 2010 X Kom. 11 94 X Nordisk
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Knallhart, Tyskland 2006 Dra. 15 98 X Camera
Knorten gifter sig, Norge 2010 X Fam. A 78 X X Scanbox
Knorten i knibe, Norge 2011 Fam. A 68 X X Scanbox
Knorten og lillebror, Norge 2009 X Fam. A 71 X X Scanbox
Kongens Store Tale, USA 2010 Dra. A 119 X X FC/SF
Kon-tiki, Norge 2012 - Fra 1/1-14 Dra. 11 119 X Nordisk
Krokodillebanden vender tilbage, Tysk. 2010 - NYH-13 X Fam. 7 90 X Angel
Krokodillebanden, Tyskland 2009 - NYH-13 X Fam. 7 98 X Angel
Kun Skyer Bevæger Stjernerne, Norge 1998 Dra. 7 98 X ØFP
Kung Fu Panda 2, USA 2011, KB-12 X Ani. 7 90 X X UIP

Laksefiskeri i Yemen, USA 2011 Dra. 7 107 X X FC/SF
Laputa - slottet i himlen, Japan 1986, DK tale på BR - NYH-13 Ani. 7 124 X X X Camera
Legenden om Jordhavet, Japan 2006, KB-08 Ani. A 113 X X Camera
Les Misérables, Storbritannien 2013 Dra. 11 158 X X UIP
Levende Slot, Det, Japan 2004, KB-06 X Ani. 7 119 X X X Camera
Life of Pi, USA 2012 Adv. 11 128 X X FC/SF
Lille spejl på væggen der, USA 2012 X Fam. 7 110 X Nordisk
Lincoln, USA 2012 Dra. 15 151 X FC/SF
LOL, USA 2012 Dra. A 97 X X Scanbox
Lucky Luke: Mod Vest, Frankrig 2008, KB-09 X Ani. A 90 X Angel
Lymelife, USA 2008, KB-11 Dra. 11 93 X X Scanbox
Længe Leve Dronningen, Holl. 1995, KB-99 X Fam. A 115 X ØFP
Løvernes Konge, USA 1994 - Ny digital kopi - KUN 3D X Ani. 7 87 X Disney

Madagascar 3: Efterlyst i hele europa, USA 2012 X Ani. 7 93 X X UIP
Magi i luften, DK 2011 X Dra. 11 95 X Nordisk
Magiske Bold, Den, Holland 1998, KB-2000 Fam. 7 90 X ØFP
Mama, Canada 2013 - fra 1/1-14 Gys. 15 100 X X UIP
Marco Macaco, DK 2012 X Ani. 7 88 X FC/SF
Mary and Max, Australien 2009 Ani. 7 94 X Miracle
Maskernes Konge, Hongkong 1996, KB-2000 Dra. 15 102 X ØFP
Max Pinlig 2, DK 2011 X Kom. A 100 X X FC/SF
Max Pinlig 3, DK 2013 – NYH-13 X Kom. A 100 X X FC/SF
Max Pinlig, DK 2008, KB-09 X Kom. A 98 X FC/SF
Med livet som indsats, USA 2012 Act. 11 102 X Nordisk
Melancholia, DK 2011 Dok. 15 136 X Nordisk
MGP Missionen , DK 2013  - NYH-13 -  Fra 1/1-14 X Fam. 7 90 X FC/SF
Mia & Migoo, Frankrig 2008, KB-12 X Ani. 7 91 X Angel
Milo på Mars, USA 2011 X Ani. 7 88 X Disney
Min Bedste Fjende, DK 2010, KB-11 X Dra. 11 93 X X Scanbox
Min Nabo Totoro, Japan 1988, KB-08 X Ani. A 86 X X Camera
Min søsters børn i Afrika, DK 2013 – NYH-13 X Fam. A 85 X FC/SF
Min søsters børn–alene hjemme, DK2011, KB-12 X Fam. A 79 X X X FC/SF
Misa Min, Sverige 2003, KB-04                                                  Fam. 7 80 X ØFP
Mission Impossible – Ghost Protocol, USA 2011 Act. 15 133 X X UIP
Modig, USA 2012 - NYH-13 X Ani. 7 100 X Disney
Monsieur Lazhar, Canada 2011 Dra. 15 94 X X ØFP
Moonrise Kingdom, USA 2012 Dra. 7 94 X X Camera
Monsters University, USA 2013 - Fra 1/1-14 X Ani. Afv. Afv. X Disney
Mr. Nobody, Canada 2010 Scf. 11 138 X X Camera
Mumitrolden og Kometen, Japan 1992, KB-08 X Ani. A 70 X X ØFP
Mysteriet i Månedalen, Ungarn, 2008 X Ani. 7 99 X X Scanbox

Nausicaä – fra vindenes dal, Japan 1984 Ani. 11 116 X X X Camera
Neds, GB 2010 - KB-12 Dra. 15 124 X Miracle
Nightmare before Christmas, USA 1993 KB-96 Ani. 7 76 X Disney
Niko 2 - De Flyvende Brødre, Finland, DK 2012 X Ani. 7 76 X X Nordisk
Nobels testamente, Sverige 2012 Dra. 15 96 X Nordisk
Nordvest, DK 2013 - Fra 1/1-14 X Dra. 15 91 X Nordisk
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Olsenbanden på de bonede gulve, DK 2010 X Ani. A 100 X X Nordisk
OP, USA 2009, KB-10 X Ani. 7 105 X Disney
Oppe på valmuebakken, Japan 2011 Ani. A 91 X Camera
Orla Frøsnapper, DK 2011 - KB-12 X Ani. A 84 X X X X FC/SF
Others, The, USA/Frank./Spanien 2001 Gys. 15 111 X Scanbox
Otto er et næsehorn, DK 2013  - NYH-13 - Fra 1/1-14 X Ani. A 76 X X FC/SF
Over kanten, DK 2012 X Dra. 11 99 X Nordisk
Oz: The great and powerful - NYH-13 Adv. 11 130 X Disney

Pans Labyrint, USA/Mexico 2006, KB-07 Dra. 15 112 X X Camera
Paradis Håb, Tysk. 2013 Dra. 15 91 X ØFP
Paradis Kærlighed, Tysk. 2012 Dra. 15 120 X ØFP
Paradis tro, Tysk. 2012 Dra. 15 113 X ØFP
ParaNorman, USA 2012 – NYH-13 X Ani 11 93 X X UIP
Peter Plys – Nye eventyr..., USA 2011 - NYH-12 X Ani. A 63 X Disney
Pigen og Ræven, Frankrig 2007, KB-09 X Adv. 7 92 X Camera
Pindsvinet, Frankrig/Italien 2009 Dra. 7 100 X Miracle
Pingvinmarchen, Frankrig 2005, KB-06 X Dok. A 85 X Camera
PIP! Belgien 2010 - NYH-13 X Dra. A 82 X Angel
Pirates Of The Caribbean 4, USA 2011 Adv. 11 128 X Disney
Pitch Perfect, USA 2013 - fra 1/1-14 Kom. A 112 X X UIP
Planet 51, USA/GB 2009, KB-10 X Adv. 7 91 X X Scanbox
Play, Sverige 2011 Dok. 15 119 X ØFP
Ponyo på klippen ved havet, Japan 2008, KB-10 X Adv. 7 100 X X X Camera
Porco Rosso, Japan 1992 X Ani. 7 94 X X Camera
Prinsesse Mononoke, Japan 1997 Ani. 11 133 X X X Camera

Reindeer Spotting, Finland 2010 Dok. 15 84 X ØFP
Ronal Barbaren, DK 2011 - KB-12 X Ani 11 90 X X Nordisk
Rød som Himlen, Italien 2006, KB-11 Dra. 7 96 X X ØFP

Samme dag næste år, USA 2011 - KB-12 Dra. 7 108 X X FC/SF
Sammys store eventyr 2, Belgien 2013 X Ani. 7 93 X X FC/SF
Sammys Store Eventyr, Belgien 2009, KB-11 X Ani. 7 88 X X FC/SF
Sanctum, USA 2010 Adv. 15 109 X FC/SF
Sandhed eller Konsekvens, Sverige 1997, KB-99 Fam. 7 80 X ØFP
Sandtrolden, USA 2004, KB-06 X Fam. 7 89 X Scanbox
Savanne Banden, Tyskland 2011 X Ani. 7 93 X FC/SF
Scary Movie 5, USA 2013 - fra 1/1-14 Kom. 11 Afv. X X UIP
Scoreturen, Storbritannien 2011 Kom. 11 97 X Nordisk
Sinister, USA 2012 Gys. 15 109 X X Scanbox
Skovens hemmelige rige, USA 2013  - Fra 1/1-14 X Ani. Afv. Afv. X FC/SF
Skyfall, USA 2012 Act. 11 143 X FC/SF
Skyskraber, DK 2010 - KB-12 X Dra. 11 89 X Nordisk
Skytten, DK 2013 X Dra. 11 90 X Nordisk
Smølferne og den fortryllede fløjte, Frankrig 1976 X Ani. A 74 X Nordisk
Snow White and the huntsman, USA 2012 – NYH-13 Act. 11 123 X X UIP
Sover Dolly på ryggen, DK 2012 X Kom. A 100 X Nordisk
Space Chimps, USA 2008, KB-09 X Ani. 7 81 X X Scanbox
Spud Milton..., Sydafrika 2010 - KB-12 Kom. 11 108 X Miracle
Step Up 3D, USA 2010 Dra. 7 106 X Nordisk
Step Up Revolution, USA 2012 Dra. 7 100 X Nordisk
Stormbreaker, Alex Rider, USA 2006, KB-07 Act. 11 93 X Scanbox
Stumper og Stykker, GB 2013 Dra. 15 90 X Miracle
Submarine, USA 2010 - KB-12 Kom. 7 97 X Camera
Super 8, USA 2011 - KB-12 Scf. 11 112 X X UIP
Superman: Man of Steel, USA 2013  - Fra 1/1-14 Act. Afv. Afv. X FC/SF

Ta’ mig, Norge 2011 - KB-12 Kom. 7 76 X Miracle
Ted, USA 2012 Kom. 11 105 X X UIP
Terabithia – Et hemmeligt land, USA 2007, KB-08 X Adv. 7 95 X X Scanbox
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Thor: Legenden Fra Valhalla, Island 2011 X Ani. 7 83 X Nordisk
Tigre og Tatoveringer, DK 2010, KB-11 X Ani. A 44 X X X CB
Til Ungdommen, Norge 2013 Dok. 11 118 X ØFP
To På Flugt, USA 2011, KB-11 X Ani. 7 100 X Disney
Toy Story 3, USA 2010, KB-11 X Ani. 7 103 X Disney
Twilight Saga: Breaking Dawn – Del 1 Dra. 11 117 X Nordisk
Twilight Saga: Breaking Dawn - Del 2, USA 2012 Adv. 11 115 X Nordisk

Udyret, Sverige 2011 Dra. 15 84 X ØFP
Undskyld jeg forstyrrer, DK 2012 X Dra. 15 100 X Nordisk

Valiant, GB 2005, KB-06 X Ani. A 76 X Scanbox 
Viceværten, DK 2011 X Dra. 15 88 X Nordisk
Vilde Rolf, USA 2012 - NYH-13 X Ani. 7 107 X X Disney

Warm Bodies, USA 2013 – NYH-13 Kom. 11 97 X Nordisk
Whalerider, The, New Zealand 2002, KB-05 Dra. 7 105 X ØFP
Winkys Hest, Belgien 2005, KB-08 X Dra. A 95 X X ØFP
Witch Hunters, USA 2013 Act. 15 88 X X FC/SF
Wooden Camera, The, Sydafr./Frank./UK 2003            Dra. 11 90 X X ØFP

You & Me Forever, DK 2012 - NYH-13 X Dra. 11 85 X FC/SF
Youth in revolt, USA 2010 Kom. 7 90 X X Scanbox

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

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

Ørnejægerens Søn, DK/Tysk./Se 2009, KB-11 Fam. A 87 X ØFP
Øst for Paradis, USA 1955 Klas. 15 115 X ØFP

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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