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Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

FORORD 2014
I dine hænder holder du den væsentligste frugt
af Filmudvalgets arbejde det seneste år. Vi ser
alle de film, vi kan komme i nærheden af. Vi diskuterer filmene, og vi udvælger de film, vi
mener, skal anmeldes i kataloget. Med den
særlige opmærksomhed det afføder.
De film, som optræder i kataloget, er blot vores
udvalg. Kan man få sin biograf til at vise i andre
formater, er mulighederne praktisk talt uudtømmelige.

ste kunstværker, kan de fortolkes forskelligt.
Nogle ser filmen som udelukkende en voksenfilm, enkelte ser den (lidt forceret) som en børnefilm. Men begge parter er enige om, at det er
en meget fin ’coming of age’ film – en film om
barnets overgang til voksenlivet. Ligesom ingen
af parterne betvivler, at det er en fremragende
film.

En tilbagevendende diskussion går på, hvad en
børnefilm overhovedet er. Er det en børnefilm,
blot fordi børn optræder i den? Kan børnefilm
behandle voksenproblemstillinger? Må børnefilm indeholde vold og død? Er lykkelige slutninger påkrævet i film for børn?

Af andre film, udvalget har debatteret, kan
nævnes The selfish giant og Tomboy. Problemstillingerne i de to film er meget langt fra, hvad
de fleste af vores medlemmer vil opleve. Men de
kan måske være med til at åbne medlemmernes øjne for, at der er mange måder at leve sit
liv. Eller det kan vise dem, “Hvordan den anden
halvdel lever” – som en berømt bog af en dansk
fotograf hedder.

I år brugte vi meget tid på Mud. Titlen til trods
handler den mere om drengen Ellis end om den
voksne Mud. Men som det er med de allerbed-

Alle de tre nævnte film (og flere andre anmeldelser) får en stedmoderlig behandling i kataloget: Pladsen er begrænset, og derfor får skri-

benterne ikke mulighed for at folde alle deres
pointer ud. Men går man på DaBUFs hjemmeside, kan man læse anmeldelserne i deres fulde,
oprindelige længder.Vil man have det hele med,
er det altså dér det sner.
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 medlemmerne 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), Marc Honoré, Kirsten
Østergaard Nielsen, Nynne Bern Jensen og
Hans Peter Mehlsen. Desuden er en række skribenter tilknyttet som anmeldere til Nyhedskataloget og Hjemmesiden, dabuf.dk

The Selfish Giant, Angel
Nyhedskatalog - 2014/2015
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Data:

ANTBOY
DK 2013
Instr: Ask Hasselbalch
Manus: Anders Ølholm, Torbjørn Rafn,
Nikolaj Arcel
Medv.: Oscar Dietz, Nicolas Bro,
Samuel Ting Graf, Amalie Kruse Jensen m.fl.

Antboy
Handling
Pelle Nøhrmann har det ikke helt let. I skolen er
han oftest nederst i hierarkiet, hvad hverken
skolens elever eller lærere forsøger at skjule.
Der er ikke rigtig nogen, der bider mærke i ham,
før han bogstaveligt talt bliver bidt.
Efter at være flygtet fra nogle ældre elever, der
gerne ville have fingrene i ham, havner Pelle på
den forkerte side af hækken ved et gammelt og
forladt hus, hvor Doktor Gæmelkrå bor. Her
bides Pelle af en myre, en myre der skal vise sig
at give ham superkræfter og gøre ham i stand
til alle de ting, som han før havde så svært ved.
Pelle affinder sig hurtigt med sine nye evner, og
opdager, at superheltekræfterne måske kan
bruges til at komme tættere på hans store
kærlighed, Amanda.

Pelle allierer sig med tegneserienørden William,
og sammen får de snart søsat en masse redningsaktioner i byen, hvor Antboy, som de passende ender med at kalde ham, kan få afprøvet
sine superkræfter.
Det store mål er dog at vinde Amandas hjerte.
Men inden han kommer alt for langt med det
projekt, bliver drømmepigen taget fra ham.
Doktor Gæmelkrå viser sig at være den uundgåelige superskurk, Loppen, der i en god blanding af hævn og dårlig opdragelse, bliver Antboys første store udfordring.
Inden længe er Amanda kidnappet, og Antboy
er nødt til at opdage, at superheltedragten ikke
gør det alene. En rigtig helt, er både en god ven
og klar til at ofre sig selv for andre.

Censur: 7
Spilletid: 76 min.
Udl: FC
Prem: 3/10-2013
Aldersvurdering: Fra 7 år

Robert 20
Årets børn 14
eungdomsfi og
og Årets v lm
isuell
effekter e
Vurdering
Man kan jo godt få lidt bange anelser, når et
dansk filmselskab kaster sig over noget så ærkeamerikansk som superhelte-genren. Det er
der dog ingen grund til, for med Antboy lykkedes det at få skabt en værdig udfordrer til de
store Hollywood-produktioner - først og fremmest fordi filmen formår at fortælle en vedkommende historie for danske børn, der både underholdes og imponeres over filmens tempo og
teknik.
På mange måder har vi at gøre med en Gummi
Tarzan i latex-dragt. Det er samme tematikker,
der trækkes frem i fortællingen om den lidt nørdede ungersvend Pelle Nøhrmann. Det lidt tilbageholdende og lette offer, der til dagligt er
vant til at blive ydmyget og latterliggjort af både
klassekammerater og lærere, får pludselig muligheden for at ændre på tilværelsen, da han
kommer i besiddelse af superkræfterne.
Kenneth Bøgh Andersens bog er med succes
blevet overført til det store lærred. Filmen har
kvaliteter som udviklingshistorie, og så spiller
både skurk og de tre unge børneskuespillere
upåklageligt.
Indledning
Når nu man har at gøre med det, som man roligt kan kalde den første rigtige danske superhelte-film, så bør man også bruge dette som
udgangspunkt i sin indledning. En sjov detalje
at fortælle om, kunne være prisen på de film
som laves i genren. De amerikanske film er
selvfølgelig nogle af de allerdyreste film at producere, men med Antboy blev der også hevet en
del penge op af lommen. Antboys kostume skulle efter sigende være det dyreste kostume i
dansk filmhistorie. Det endte med et budget på
250.000 kroner for kostumet!
Jan Frydensbjerg
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CARRIE
USA 2013
Instr: Kimberly Peirce
Manus: Roberto Aguirre-Sacasa
Medv.: Chloë Grace Moretz, Julianne Moore,
Judy Greer, Portia Doubleday m.fl.

Censur: 15
Spilletid: 99 min.
Udl: FC
Prem: 30/10-2013
Aldersvurdering: 14+

Carrie
Handling
Historien følger den indadvendte teenagepige
Carrie White, der lever alene sammen med sin
overbeskyttende og ekstremt religiøse mor,
mens hun i skolen dagligt mobbes af sine jævnaldrende.Tonen er hård og hadsk mod Carrie, og
hendes klassekammerater ydmyger hende groft
i gymnastiksalens omklædningsrum, da hun, i
komplet uvidenhed om kvindekroppens mystik,
bliver hysterisk bange for oplevelsen af sin
første menstruation.
Denne episode splitter de to værste piger, Sue
og Chris, lige inden årets afsluttende skolefest.
Sue har dårlig samvittighed og overtaler sin
kæreste til at invitere Carrie med til festen - for
at give den ensomme pige en god og uforglemmelig aften. Chris har derimod helt andre og
meget ondskabsfulde planer med Carries deltagelse i festen.
Den undertrykkelse, Carrie bliver udsat for både
hjemme og i skolen, skaber en ulmende spænding i form af telekinetiske kræfter. Disse kræfter
kommer for alvor i spil til årsfesten, hvor Chris
ubarmhjertigt overdynger Carrie med griseblod.
Dette er dråben, der får Carries vrede til at
boble over, og hun får for alvor gjort op med den
konstante undertrykkelse i et ukontrollerbart
massemord. Først bliver skolen smadret og hendes rivaler bliver jagtet. Senere tager hun
opgøret med sin mor.
Vurdering
Det overnaturlige bliver blandet med uhygge og
elementer fra en klassisk teenagefilm i denne
genindspilning af Carrie. Carrie er en moderniseret udgave af Brian De Palmas klassiske gyser
fra 1976, der byggede på Stephen Kings roman
af samme navn. Det er svært ikke at sammenligne de to film, da denne Carrie er det, man vil
kalde en 1-1 genindspilning, hvilket betyder, at
scene for scene, replik for replik er kopieret direkte fra den gamle version. Effekterne i den
Nyhedskatalog - 2014/2015

nye udgave er meget naturligt vildere og ganske flot udført. Dertil er historien blevet overført
til nutiden hvorfor smartphones inddrages og
Carries ydmygelse bliver endnu mere modbydelig, end det ellers var tilfældet.
Når det er sagt, så vil jeg vove at påstå, at fordi
man har set den gamle version af Carrie, så har
man ikke set den nye. Chloë Grace Moretz
tilfører denne version af Carrie langt mere charme og empati til titelrollen, end det var tilfældet i den gamle udgave. Og Brian De Palmas
version var i højere grad en gennemført gyserfilm, hvorimod Peirces version nærmere er en
tragisk ungdomshistorie, hvilket gør, at den i
langt højere grad egner sig til filmklubben.
Den afsluttende scene ved skoleballet er stadig
fuld af blod og vrede, og der bliver vist flere eksplicitte drab end i den gamle version. Dertil vil
jeg hurtigt nævne, at vi så denne film til årets
ungdomsfilmgennemsyn, hvor der var en større
gruppe af unge på 14 år. Konklusionen var, at
ja den er voldsom, men den er ikke direkte
uhyggelig, og det er den slags gys man kommer
sig hurtigt over. Carrie endte for mange med at

blive den førende filmoplevelse den weekend,
og de unge ville ikke tøve med at tage Carrie
med hjem til brug i deres egen filmklub. Derfor
vil jeg heller ikke tøve med at videregive min
varmeste anbefaling til de filmklubber, der viser
film til gruppen 14+.
Indledning
Det er vigtigt at forberede publikum på de scener, der kan virke skræmmende. Her ville jeg
nævne moren og datterens meget specielle forhold, og forklare, at moren er særdeles religiøs
og har et gammeldags syn på tilværelsen. Selvom morens handlinger kan virke voldsomme, så
vil hun sin datter det godt og handler efter sin
bedste overbevisning. Derudover er den afsluttende scene til skoleballet også relevant at
nævne. Jeg ville forberede publikum på, at der
kommer en meget blodig og voldsom scene til
sidst i filmen, hvor mange ender med at dø. Jeg
ville til gengæld fokusere på, at Carrie er en
ungdomsfilm om mobning, og hvad der kan
ske, når et menneske bliver udsat for vedvarende ubehageligheder.
Anette Vibeke Jensen,
Odense Filmklub for børn og unge
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CLARA OG BJØRNENES
HEMMELIGHED
Schweiz 2012
Instr: Tobias Ineichen
Medv.: Ricarda Zimmerer, Elena Uhlig,
Roeland Wiesnekker m.fl.

BUSTER 2
0
Publikum 13
spris.
Censur: Afv.
Spilletid: 93 min.
Udl: Angel
Prem: Får ikke dansk biograf premiere
Aldersvurdering: Fra 10 år

Clara og Bjørnenes
Hemmelighed
Handling
Clara kommer hjem til den schweiziske landsby
hun bor i sammen med sin mor og bonusfar.
Noget er lidt underligt i bonusfarens hus, og
Clara begynder at få nogle syner af en pige på
hendes egen alder. En ny dreng kommer i klassen og sammen begynder de to at undersøge,
hvad der ligger bag.

Uden at være synderligt dramatisk fanger historien. Det er spændende at afdække, hvorfor
Clara får de syn, hvem den gamle dame er og
hvordan Clara hjælper pigen fra fortiden. Svarene på de spørgsmål lyder henholdsvis:
Clara har åbenbart evnen til at se de hvileløse
ånder. Ret flot formidlet i nogle point of views,
som synes at ligge hos naturen selv.

En gammel dame hjælper Clara på vej med en
bog om en heks, der var gravid med en bjørn,
og som skulle være brændt på bålet. Clara bliver efterhånden opmærksom på, at hun bliver
nødt til at gøre godt, hvad landsbyboerne gjorde uret mod kvinden i sin tid. For at gøre det,
bliver hun både nødt til at opsøge bjørnen i nutiden og at hjælpe en pige, som levede for 200
år siden med at rette op på en fejl hendes familie begik.

Den gamle dame, viser sig at være bonusfarens
bedstemor. Han har slået hånden af hende for
mange år siden, fordi han var træt af hendes
evindelige ævl om ånder og bjørne (ligesom han
bliver det af Claras).

Det lyder måske lidt forvirrende, og man skal da
også holde tungen lige i munden for at holde
tråden i historien om Clara og bjørnene. Men i
bund og grund er det en historie, hvor fortidens
synder skal sones, for at nutiden kan heles.

I en slags syn kommer Clara tilbage i tiden og
hjælper pigen med at åbne en fastklemt dør, så
pigen kan slippe bjørnen løs. Det er nok det svageste ved filmen og virker en smule som snyd.
Man kan vel ikke bare drømme sig 200 år tilbage og gribe ind der, og således ændre på fortiden(?)
Uden at være påfaldende spiller underlægningsmusikken en stor rolle i at gøre filmen
spændende og dramatisk (og følelsesfuld hen
mod slutningen). Billederne er harmoniske, men

alligevel griber man sig i at være helt spændt
over det, som sker. Måske blandt andet fordi naturen og bjørnene er medspillere i filmen: Naturen er bjergtagende og bjørnene optræder både
nuttede og skræmmende.
Ud fra en voksen optik er det interessant, at den
karakter, som udvikler sig mest, er stedfaren.
Han bliver nødt til at slå sig til tåls med, at der
er mere mellem himmel og jord. Selvom han
gerne vil være en moderne mand, må han
indse, at han kommer fra et sted med en historie.
Aldersvurdering: Umiddelbart vil jeg mene, at
den kan vises fra 10 år. Men det er muligt, at
den med danske stemmer også kan vise for de
lidt yngre.
Indledning
Fortæl medlemmerne, at nogle gange kan noget
i fortiden give problemer i nutiden. Når man
konfronterer det fra fortiden, bliver nutiden undertiden lettere. Lidt som en sten i skoen; den
ser ikke ud af meget, men det er en lettelse at
komme af med den.
Kim Bruun

Vurdering
Filmen vandt i Giffoni 2013 en andenplads i
gruppen 10+.
Om det var fortjent skal jeg ikke gøre mig til
dommer over, men jeg synes, filmen er interessant. Selv har jeg vist den i en 6. klasse – godt
nok på tysk og med engelske undertekster; den
danskversionerede har jeg ikke haft anledning
til at se. Særligt pigerne (på omkring 13 år) var
meget optagede af den. Hen imod slutningen
bliver den lidt følelsesladet – og det er vist ikke
lige noget for drengene.
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DEN GRØNNE CYKEL
Saudi Arabien 2012
Instr. & manus.: Haifaa Al Mansour
Medv.: Waad Mohammed, Reem Abdullah,
Abdullrahman Algohani, Ahd Kamel m.fl.

BAF
nominere TA
t2
Bedste ik 014 som
sproget fi ke-engelsk
lm. Dubai
Film Festi
val 2012 Int.
vinder
af Bedste
Film

Censur: A
Spilletid: 97 min.
Udl: Øst For Paradis
Prem: 30/1-2014
Aldersvurdering: Fra 12 år

Den grønne cykel
Handling
Wadjda er 10 år gammel, enebarn og bor hos
sin mor og far i Saudi Arabien, hvor kvinder og
piger er underlagt mange strenge regler og forbud. Hendes forældres ægteskab er ikke lykkeligt. Faren ønsker sig en søn, men Wadjas mor
kan ikke få flere børn, så faren overvejer at tage
en anden kone. Moderen forsøger at holde på
faren ved at varte ham op med lækker mad, og
hun overvejer at købe noget smart tøj for at se
forførende og dejlig ud.
Wadjda er en frisk pige, som fjoller rundt og lytter til amerikanske popsange. Hun leger også
med drenge. Hendes bedste ven er Abdullah,
som hun mener, hun kan vinde over i cykelløb.
Problemet er dog, at i Saudi Arabien må piger
ikke køre på cykel. Trods dette ønsker hun sig
brændende en cykel, og en dag ser hun en grøn
cykel i en forretning i nærheden af, hvor hun
bor. Da moderen ikke har råd til at betale for en
cykel, beslutter Wajdja selv at ville spare op til
cyklen. Hun tjener lidt småpenge ved at flette
og sælge armbånd til skolekammeraterne, men
det er langtfra nok. Da hun en dag melder sig
til en korankonkurrence, hvor der følger en pæn
sum penge med, øjner hun chancen for at nå sit
mål. Hun vinder også konkurrencen, men da
rektor hører, at hun vil bruge pengene til at købe
en cykel, tvinges hun til at donere pengene til
hjælpearbejde.
Abdullah har i hemmelighed lært Wadjda at
cykle. Han vil forære hende sin cykel, men hun
afslår. Faderen har fundet sig en ny kone, og da
Wadjda foreslår sin mor at købe en ny flot kjole
for at vinde ham tilbage, fortæller moderen, at
hun allerede har brugt pengene – nemlig til at
købe den grønne cykel.
Vurdering
Den grønne cykel har været omgærdet af
megen hype i forbindelse med lanceringen. Filmen er den første saudiarabiske film, der trods
Nyhedskatalog - 2014/2015

store produktionsvanskeligheder – ingen biografer og slet ingen biografkultur - er optaget
udelukkende i Saudi Arabien, og det er den
første film instrueret af en saudiarabisk kvinde.
Filmen var desuden landets første officielle Oscarbidrag – og var lige ved at nå den endelige
finalerunde.
Så der er meget at klappe af, og ikke mindst
fordi filmen er en gribende og tankevækkende
filmisk fortælling, som læner sig blidt om af klassikere som Truffauts Ung flugt og Ken Loachs
Kes, hvis formidable drengeportrætter nu har fået en søster – og hvilken en!
Portrættet og historien om Wadjda og hendes
store drøm er gennemvædet af små stemningsfyldte og poetiske øjeblikke, og filmens evne til
at leve sig ind i karakterens livsverden og sammenkæde det med den besværlige virkelighed,
de er placeret i, er stor kunst. Og i hovedrollen
stråler Waad Mohammed op som den drømmende og nysgerrige Wadjda. Hun er simpelthen et fund og fyldt med så megen girlpower.

Men Den grønne cykel er først og fremmest et
fascinerende indblik i en fremmed, kvindefjendsk kultur. Filmen fokuserer på pigers og
kvinders livsvilkår i Saudi Arabien. Derfor er
denne film så væsentlig. Det er tit film fra helt
andre dele af kloden end vores, som har et så
alment menneskeligt og universelt budskab, der
virkelig rykker i vores forståelse af menneskers
vilkår. En sådan film er Den grønne cykel.
Derfor anbefales den varmt i vort regi. Fra 12
år. Husk den er med undertekster.
Indledning
Det vil være en stor fordel at fortælle om, hvor
filmen kommer fra, at det er en kvindelig instruktør og den første film fra Saudi Arabien.
Det er også vigtigt at fortælle om forholdene for
piger og kvinder i Saudi Arabien, som gør vores
børn bedre i stand til at forstå problemstillingerne i filmen, og hvorfor personerne handler
som de gør.
Hans Peter Mehlsen
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DET REGNER
MED FRIKADELLER 2
USA 2013
Instr: Cody Cameron, Kris Pearn
Manus: Roberto Aguirre-Sacasa
Danske stemmer: Jens Jacob Tychsen,
Cecilie Stenspil, Søren Spanning m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 95 min.
Udl: UIP
Prem: 30/1-2014
Aldersvurdering: Fra 7 år

Det regner med
frikadeller 2
ikke bliver forklaret. Det regner med frikadeller
2 følger samme stil som den første film og
præsenterer en masse nye sjove ideer og skøre
påfund, og man kan ikke andet end at blive imponeret af det fantasifulde univers, hvor opfindelser som sko der kan sprayes på og portaler,
der kan fragte madvarer, eksisterer. Udover det
fantasifulde univers byder filmen også på en
række sjove karakterer som det yogadyrkende
teknologigeni Chester V og hans firma Live
Corp, der er tydeligt inspireret af Steve Jobs og
Apple.

Handling
I den første frikadellefilm fra 2009 mødte vi den
unge opfinder Flint Lockwood, der lavede en
maskine, som kunne lave vand om til mad. Efter
en række uheld blev Flint Lockwood nødt til at
ødelægge sin maskine for at redde den ø han
boede på fra at svømme over i mad.

Det regner med frikadeller 2 starter, hvor etteren sluttede. Flint Lockwood og hans venner har
lige reddet øen og står og snakker om det nye
laboratorium, de vil bygge, da Flints store idol
opfinderen Chester V kommer forbi. Chester V og
hans firma Live Corp skal rydde op på øen efter
det store madspild og sørge for, at alle øens beboere får et sted at bo, imens oprydning står på.

dyr. Chester V beder Flint om hjælp med at finde
maskinen og slukke den én gang for alle, og
Flint takker med det samme ja til opgaven. Flint
samler sine venner og drager tilbage til øen, der
i mellemtiden har udviklet sig til en form for
mad-Jurassic Park. Øen beherskes nu af levende maddyr som eksempelvis chimpanserejer, forårsløgsgiraffer og små jordbærdyr. Flint og de
andre er først bange for de mærkværdige maddyr, men finder langsomt ud af, at de er venlige
og ikke gør nogen fortræd. Midt imellem nye
venskaber og vilde eventyr opdager Flint og
hans venner, at Chester V er ond og er ude på at
snyde dem og dræbe maddyrene. Flint og hans
venner må arbejde sammen for til sidst at overvinde Chester V og redde øens nye indbyggere.

Flint og hans venner flytter væk fra øen og venter på at kunne få lov til at flytte tilbage. Det
viser sig dog, at Flints madmaskine ikke er blevet tilintetgjort, men i stedet har ændret karakter og nu er begyndt at producere levende mad-

Vurdering
Selvom Det regner med frikadeller 2 starter
med at opsummere, hvad der er sket i den første
film, er det stadig en fordel at have set etteren,
da relationerne mellem de forskellige karakterer
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Filmens budskab er ligesom i etteren simpelt og
ligetil; det er vigtigt at have venner, og når man
står sammen, kan man klare alt. Flint har dog
glemt budskabet siden sidste film, og der skal
gå noget tid, før han igen husker, hvor vigtigt
der er at have gode venner.
Filmen er tilladt for alle, men frarådes børn under 7 år, og vil derfor kunne bruges på filmhold
for de yngste.
Indledning
I sin indledning kan man beskrive det skøre univers som filmen foregår i. Det er også oplagt at
tale om betydningen af venskaber og gode venner.
Sony Pictures film, som står bag filmen indgik i
2009 et samarbejde med World Food Program
(WFP) om at indsamle penge til skolemadsprogrammer og oplysningskampagner rettet mod
børn om globale indsatser mod sult, og filmen
kan i den forbindelse være et godt udgangspunkt til at tale om madspild, og hvordan vi alle
har et ansvar i kampen mod madspild.
Nynne Bern
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

Data:

DETEKTIVERNE
DK 2013
Instr. & Manus.: Esben Tønnesen
Medv.: Mathilde Wedell Wedellsborg,
Frederik Winther Rasmussen,
Marcuz Jess Petersen m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 88 min.
Udl: FC
Prem: 10/4-2014
Aldersvurdering: Fra 11 år

Detektiverne
Handling
Den 12 årige idealistiske Mathilde er lidt af en
enspænder, og kæmper sin egen personlige
kamp mod miljøsvineri og samfundets store og
små uretfærdigheder. Hun indser dog, at hun
ikke kan rede verden alene og starter derfor detektivbureauet D.
De to eneste, der møder op til hendes optagelsesprøve er klassens to andre outsidere, Gustav
og Tobias. Gustav er god til teknologi og computerspil og påstår, at han både kan køre bil og
flyve enhver form for helikopter. Marcus beskriver sig selv som taekwondo ekspert i besiddelse af det sjette bedste bælte. Bæltet er hvidt og
vidner måske mere om hans egentlige evner
inden for kampsportens verden.
Sammen kæmper de for de svage i samfundet
og påtager sig de sager, politiet ikke tager alvorligt. I forsøget på at redde Gustavs onkel
Frede mod byens skurk og hans onde kompagner kommer deres evner og ikke mindst deres
venskab på en hård prøve, da de pludselig har

hærdede kriminelle, politiet og tilmed en ungarnsk lejemorder på nakken.
Vurdering
Dette er en klassisk børnekrimi i ånd med De 5
fortællingerne, Guldregn og sidste års Krokodillebanden, denne gang er der dog skruet op for
tempo og action. Detektiverne er action i børnehøjde, og i ægte James Bond stil bliver der
brugt teknologiske gadgets og dristige tricks i
kampen mod de onde. Under den til tider overfladiske historie gemmer der sig små fine historier om venskab og følelsen af at høre til i et
fælleskab. Især Marcus’ udvikling fra at være
den lettere overvægtige og ensomme dreng i
klassen til at udvise selvtillid og kæmpe for sine
drømme skinner igennem som ægte og nærværende.
Vi befinder os i et univers, hvor de voksne er
enten korrupte, arbejdsnarkomaner, hyklere
eller selvhøjtidelige. Børnene er de virkelige
helte med et uskyldigt syn på verden, man kun
kan misunde. De voksne gør dog alt for at slå

denne glaskugle itu og skåner ikke børnene for
hverken slag eller virkelighedens realiteter. Børnene bliver på den ene side behandlet som ligemænd, men på den anden side bliver de
hverken taget alvorligt eller lyttet til, når problemerne presser sig på.
Realismen bliver hurtigt kastet over bord i
denne film, hvor børnene ikke har de store problemer med hverken at køre bil, flyve helikopter eller undgå skud fra en lejemorders hånd.
Samtidig er det på en måde en utrolig ærlig
film, forstået på den måde, at den virker bevidst
om hvad den er, og ikke prøver på at være mere
end den er. Hvis man køber universet, hvor alt
er muligt for disse tre helte, og samlige voksne
er helt uduelige, så får man en spændende og
underholdende filmoplevelse.
Filmen er vurderet til at være egnet for 11+, og
jeg vurderer, at dette er en passende aldersbegrænsning. Ikke fordi filmen ikke kan ses af alle
aldre, for grundlæggende har den en humoristisk
tone, men der er spændingsladede passager,
hvor børnene jagtes af de voksne og trues på
livet. Derudover vil man som jævnaldrende
bedre kunne identificere sig med vores tre helte
og følge med i filmens dialog og problematikker.
Indledning
Publikum skal væbnes til at se en detektivfilm
med spænding og action, hvor der kan refereres
til den klassiske barneleg politi og røver, der i
dette tilfælde ender med at få virkelige konsekvenser. Superhelte er et hit for tiden, og her får
vi et bud på virkelighedens helte, der kæmper
for at gøre vores samfund til et bedre sted. Først
og fremmest er det dog en film om venskab og
vigtigheden af at tro på os selv og kæmpe for
vores drømme. Vi skal ud på et action præget
eventyr, der til tider kan være uhyggelig og
spændende på samme tid, så tag jeres venner i
hånden og hep på vores tre helte.
Anette Vibeke Jensen,
Odense Filmklub for børn og unge
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Data:

DIVERGENT
USA 2014
Instr: Neil Burger
Manus: Roberto Aguirre-Sacasa
Medv.: Shailene Woodley, Kate Winslet,
Zoe Kravitz, Theo James m.fl.

Censur: 11
Spilletid: 140
Udl: Nordisk
Prem: 10/4-2014
Aldersvurdering: Fra 12 år

Divergent
Handling
Vi befinder os i en fremtidig verden, hvor samfundet er blevet delt op i fem forskellige faktioner med hver deres egne helt unikke egenskaber. Puritanerne – som Tris er født i, Intelligentsia, Sanddru, De Fredelige, og Skytsenglene.
Når man bliver teenager, skal man vælge, om
man vil blive i faktionen, man er født i, eller om
man vil skifte til en anden – for resten af sit liv.
Faktion før familie!
Her bliver det klart, at Tris Prior, er en ”Divergent” – en afviger – hun har egenskaber fra
flere faktioner, og passer derfor ikke kun ind i én
speciel faktion. Men hun bliver nødt til at skjule, at hun er Divergent, for det er ikke tilladt
blandt lederne, der vil dræbe hende på stedet,
hvis de finder ud af det.
Da Tris skal vælge faktion, overrasker hendes
valg alle. Hun vælger Skytsenglene frem for Puritanerne. Sammen med de andre faktionsskiftere, skal hun nu igennem en lang og hård ”optagelsesprøve”.

ikke kedelig på noget tidspunkt, da der enten er
masser af action eller også følger man Tris’ udvikling. Samtidig er det også en rigtig god historie, som man hurtigt bliver fanget af. Filmen
indeholder flere historier, men den primære må
være historien om Tris og hendes forsøg på at
finde sig selv i en verden, hvor alt og alle er puttet i kasser. Det er interessant, at filmen primært
drejer sig om, at man skal stå ved, den man er,
og at der ikke er noget galt med at være anderledes. Jeg synes, det er en god måde at fortælle en masse små historier på. Dog synes jeg,
filmen bruger lidt for lidt tid på at sætte seeren
ind i problemet med faktionen, der forsøger at
overtage ledelsen. Jeg manglede lidt en forklaring på hvorfor. Det kommer meget pludseligt,
og sent i filmen, og jeg havde lidt svært ved at
forstå det. Men hvis man som jeg, kan lide filmen, kan man roligt begynde at glæde sig til
fortsættelsen. Filmens slutning lader ingen tvivl
stå om, at vi får en sådan at se.

Indledning
Filmen minder om The Hunger Games, med opdelingen af forskellige faktioner/distrikter. Men i
modsætning til i Hunger Games, ser alle ud til
at leve i fred og fordragelighed, og alligevel er
det tydeligt, at der under overfladen lurer seriøse spændinger de forskellige faktioner imellem. Særligt mellem Puritanerne, der sidder og
altid har siddet på magten, og de kloge i Intelligentsia, som mener, at magten burde ligge hos
dem. Hele opdelingen af samfundet i faktioner
er gjort med det formål at fastholde freden –
men kan man det? Når et samfund er så opdelt,
kan det næsten kun ende med oprør.
De to film har også det tilfælles, at det er en
pige i hovedrollen, der er lidt sejere end de fleste, og som vil gøre meget for at beskytte sig
selv og andre. Hvis man er til Hunger Games
genren, vil man også elske Divergent.
Fie Flatau

Jeg vil klart anbefale filmen, til den ældste gruppe, for den er super spændende og god!

Tris opdager, at hendes faktion, sammen med
en af de andre faktioner er i gang med noget,
der kan udvikle sig til en ødelæggende trussel
for hele samfundet og de resterende faktioner.
Og nu kan hendes hemmelighed enten hjælpe
med at redde dem, hun holder af – eller koste
hende livet! Intelligentsia har nemlig planer om
at overtage magten fra Puritanerne. For at gøre
dette, har de udviklet et serum, der gør, at de,
der får det – i dette tilfælde Skytsenglene - mister egen tankekraft og blot bliver en slags robotter, der følger udstukne ordrer. Men serummet har ingen effekt på Divergenter og pludselig
bliver det meget klart, hvem der skiller sig ud.
Vurdering
Jeg synes, filmen var super god - den var
spændende, overraskende og anderledes. Filmen er lang – næsten 2½ time – men bliver
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Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

Data:

EMIL & IDA FRA LØNNEBERG
Sverige 2013
Instr: Per Ählin
Manus: Hans Äke Gabrielsson
Danske stemmer: Kaya Brüel, Alfred Bjerre
Larsen, Carolina Callisen Whittaker m.fl.

Censur: A
Spilletid: 62 min.
Udl: FC
Prem: 23/1-2014
Aldersvurdering: Fra 5 år

Emil og Ida
fra Lønneberg
Handling
Hos Emil og Ida fra Lønneberg er alting ved det
gamle. Emil laver stadig skarnsstreger og ender
i værkstedet, Tyttebær-Maja fortæller stadig
uhyggelige historier og karlen Alfred er stadig
en god fyr og Emils bedste ven.
Den nye film om Emil og Ida er baseret på en
række af Astrid Lindgrens gamle historier, og vi
får blandt andet fortællingen om den gang Emil
dækkede hele Katholts køkken til med fluefangere for at hjælpe til med at fange fluerne, samt
historien om den gang Ida så gerne ville lave en
skarnsstreg, så også hun kunne få lov til at blive
sat i værkstedet.
Vurdering
Filmen er bygget op om en række korte fortællinger, der beskriver den hyggelige dagligdag på
Katholt og de skarnsstreger Emil gang på gang
kommer til at lave, helt uden at have det til hensigt. Historierne er de samme, som vi kender fra
både børnebøgerne og den gamle tv-serie om
Emil fra Lønneberg og der er derfor ikke meget
nyt under solen i den nye film.
Stilen i filmen er sød og charmerende og er tro
mod tegningerne fra bøgerne.
Om grunden til, at der ikke er blevet ændret
synderligt meget i den nye fortælling, skyldes
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dovenskab eller et ønske om at være tro mod
den oprindelige historie, er ikke til at sige, men
når nu man ved, at historien holder, er der vel
heller ikke nogen grund til at lave noget om.
Den største forskel på den oprindelig fortælling
og den nye film er Emils lillesøster Idas rolle.
Hun er i den nye film blevet trukket længere
frem. Dette fungerer godt, da filmen henvender
sig til det yngste publikum, og hun med sin
alder måske er nemmere at relatere sig til. Den
70 minutter lange films fortællerstil og fremførelse af en række små historier frem for én

lang, er på samme måde også med til at gøre
den meget børnevenlig og nem at fordøje, og
filmen passer godt til de helt små.
Indledning
I sin indledning til filmen kan man fortælle om
Astrid Lindgren og hendes mange børnebøger.
Derudover er Emil fra Lønneberg altid en oplagt
indgangsvinkel til at tale om drengestreger og
ballademagere, og hvordan man nogle gange
kan komme til at lave noget forkert helt uden at
ville gøre det.
Nynne Bern
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Data:

ERNEST & CELESTINE /
RABALDERBIO
Frankrig 2012
Instr: Stéphane Aubier, Vincent Patar m.fl.
Manus: Daniel Pennac
Danske stemmer: Lars Brygmann, Iris Mealor
Olsen, Ann Hjort, Bjarne Antonisen m.fl.

Censur: A
Spilletid: 80 min.
Udl: Angel
Prem: 28/11-2013
Aldersvurdering: Fra 4 år

Oscar nom
ine
2014 Bed ret
Animation ste
sfilm

Ernest & Celestine
Handling
I byen med caféer, forretninger, springvand,
tandlæger og så videre bor bjørnene. Nede i
kloakkerne bor musene i en by, der er næsten
lige så udviklet. Ligesom i digtet af Kipling skal
de to aldrig mødes.
Musen Celestine er i lære hos en tandlæge, og
derfor skal hun samle tænder, tandlægerne kan
bruge på deres patienter. Det skal vel at mærke
være tænder fra bjørne, eftersom musenes fortænder er deres vigtigste værktøj, og bjørnes
tænder er det hårdeste man kan forestille sig.
Da Celestine en nat falder i søvn i en skraldespand i bjørnenes by, findes hun næste morgen
af Ernest, som vil æde hende. Det taler hun ham
fra, da man jo kan pådrage sig alt muligt ulækkert fra mad fundet i en skraldespand. I stedet
overtaler hun ham til at bryde ind i en slikforretning og stille sin sult der.
Ernest er en gademusikant, som lever fra hånden til munden og en skuffelse for sin famille af
dommere.
Imod alle odds og deres egne ønsker, bliver Ernest og Celestine venner. De flytter sammen ind
i Ernests hus, hvor de koncentrer sig om den
kunst, de hver især lever for. Ernest har sin
musik og Celestine elsker at tegne og male.
Ingen af de to samfund, de oprindeligt kommer
fra, kan acceptere en sådan uhellig alliance
mellem to ellers svorne fjender. Begge samfund
griber ind, og vil straffe misdæderne, men må
indse, at den anden part ikke er så slem, som de
forestillede sig. Ernest og Celestine får lov at
leve sammen i fred og fordragelighed.
Vurdering
Digtet af Kipling begynder ’East is East and
West is West and never the twain shall meet’
(Øst er Øst og Vest er Vest, de to skal aldrig
mødes). Det bliver til tider lidt uretfærdigt op-
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fattet som værende racistisk – at vesten er østen
overlegen. Men i virkeligheden handler det nok
mere om, at de to geografiske punkter er adskilt
– og hvis man læser videre vil man også se, at
Kipling siger, at fødsel eller oprindelse intet betyder, når to stærke personer står overfor hinanden.

og sjove i al deres ubehjælpelighed. Hans
tomme hjem vidner om, at han enten er i sine
drifters vold eller komplet ude af stand til at
planlægge ud i fremtiden. Uanset hvad, er det
virkelig morsomt at overvære hans opvågnen
og desperation for at få noget at spise.

Det samme gør sig gældende med Ernest og
Celestine. De er beslægtede i ånden, og de bryder barriere ned. Ved deres mellemkomst
lægges fordomme og snæversyn til side. Og de
to ligeværdige arter kan leve sammen i fælles
forståelse.

Animationerne er lette og luftige akvareller. Det
giver filmen en ubesværet tone og betyder, at
selv de allermindste kan være med. Filmen er
meget båret af stemninger og sansninger, som
de også vil nyde. For at få fat i de lidt dybere lag
i historien, skal publikum være ældre. Men oplevelsen af, at vi skal rumme hinandens forskelligheder, bliver hos alle.

Men Ernest & Celestine er ikke kun en moralsk
fabel om at åbne sindet overfor det, man ikke
umiddelbart kender eller forstår. Den er også en
film med en underfundig humor: Bjørnebyens
sliksælger er gift med hende, som sælger gebisser – og deres søn skal ikke bryde sig om at
købe slik, det ødelægger jo tænderne. Så det er
kun hans klassekammerater (og fremtidige kunder hos moren), der må det. Ernests sange, som
mest bliver fremført af nød, fordi hans hjem er
gabende tomt for alt spiseligt, er charmerende

Indledning
Gør opmærksom på, at dette er en tegnefilm
med en helt anden streg end de film, medlemmerne er vant til at se i fjernsynet. Fortæl også
gerne, at det er en lidt langsom film, hvor man
gerne må nyde de enkelte og forholdsvis enkle
tableauer. Det er en film, som fylder mere efter
visningen end under selve visningen.
Kim Bruun
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

Data:

FAR TIL FIRE – ONKEL SOFUS
VENDER TILBAGE
DK 2014
Instr: Giacomo Campeotto
Manus: Giacomo Campeotto, Jens Korse
Medv.: Jesper Asholt, Kurt Ravn,
Bodil Jørgensen, Sigurd Philip Dalgas m.fl.

Censur: A
Spilletid: 88 min.
Udl: Nordisk
Prem: 6/2-2014
Aldersvurdering: Fra 6 år

Far til fire
–Onkel Sofus vender tilbage
Handling
Onkel Anders’ bror – Sofus – vender hjem efter
27 år i Australien. Med sig har han sin bedste
ko og hans plan er at vinde prisen for bedste ko
ved dyrskuet i Roskilde.
Far accepterer nødtvungent, at koen installeres
i haven, imens må Far sove i familiens gamle
campingvogn. Inden afgang til dyrskuet får de
besøg af Hans Peter – Sofus’ gamle konkurrent
ved tidligere dyrskuer.
Det lykkes Onkel Sofus at vinde første del af
malkekonkurrencen, men kort tid før anden del
skal afvikles, går hans ko gold. Den giver ingen
mælk. Onkel Sofus bliver tosset og kommanderer hele familien til at hjælpe med at skaffe
foder og vand til koen hele tiden. Det lykkes familien at holde problemet skjult for Hans-Peter
og hans uhæderlige medhjælper Svend Åge.
Lille Per synes, at koen trænger til omsorg, og
tager den med ud i skoven. Da Sofus opdager
dette, bliver han endnu mere tosset og fyrer
dem alle. Far kræver en undskyldning af Onkel
Sofus, men får den ikke.
Svend Åge bortfører koen, således at den ikke
kan stille op til den sidste konkurrence. Hans
Peters søn – Søren – som har set bortførelsen,
fortæller det til Lille Per, og det lykkes de to at
få koen frem til konkurrencen i sidste øjeblik.
Her taber Sofus førstepræmien, men da Søren
fortæller sin far om snyderiet, afgiver han
præmien til Sofus. Han tilbageleverer den til
Hans Peter, fordi han nu har lært – ikke mindst
af Lille Per - at med godhed kommer man
længst her i verden.
Vurdering
Far til Fire – Onkel Sofus vender tilbage er det
syvende kapitel i fortællingerne om den kære familie og nummer seksten, hvis man tæller de
Nyhedskatalog - 2014/2015

gamle film fra 50’erne med. Det siger noget om
holdbarheden i både figurerne og filmenes idylliserede famliehyggenygge, men kanske også
noget om de økonomiske kræfter der er på spil –
der er simpelthen penge i at lave Far til Fire film.
Efter den noget tyndbenede Far til Fire – til søs
(2012) troede mange ellers, at familiekrøniken
var afgået ved døden. Men produktionsselskabet
ASA overaskede den ganske danske filmverden
ved at meddele, at man forud for produktionen af
denne syvende omgang udskiftede hele holdet
bag med nye ansigter – lige fra instruktøren til
hele rækken af skuespillere. Det er da også pænt
forfriskende at opleve Kurt Ravn i dobbeltrollen
som både Onkel Anders (hvor han er bedst) og
Onkel Sofus, en overaskende morsom og nylanceret Fru Sejersen i Bodil Jørgensens skikkelse med
de underfundige The Julekalender undersættelser
(”Har du jokket i en hunde hømhøm” bliver til
”Have you been joking in a dog hum-hum”),
Jesper Asholt pænt nedtonet (i hvert fald set i forhold til hvordan Niels Olsen spillede rollen), som
den godmodige Far og en fin Sigurd Dalgas, der
nu er den krølhovede Lille Per. Det øvrige persongalleri står noget mere sløret og efterlader ikke
det store indtryk.

Nyt er derimod ikke selve plotkonstruktionen,
som stadig mangler dybde, ligesom i de mange
foregående film, og man må stille sig selv
spørgsmålet: Hvornår får vi egentlig den rigtig
gode Far til Fire-historie? Den indlagte malkekonkurrence er for kort til at holde interessen
ved lige, og de mange små sidehistorier virker
ikke altid lige velvalgte. Men moralen er der
stadig, og den er vel værd at genopfriske igen
og igen. Værdierne i familiesammenhold, kærlighed, leg og hygge – det er det Far til Fire filmene handler om, og det kan ingen vel være
uenige i.
Og gider man ikke interesse sig for personer og
handling, ja så kan man bruge de 85 minutter,
som filmen varer, til at tælle produktplaceringer
i filmen. Jeg tror ikke, jeg har set en film med så
mange.
Indledning
Filmen kræver ingen større indledning. Har man
tid og lyst kan man dog tale om Far til fire filmens historie og om filmens faste figurgalleri og
om filmenes opbyggelighed.

Hans Peter Mehlsen
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Data:

FJERKONGENS RIGE
DK 2014
Instr. & Manus: Esben Toft Jacobsen
Stemmer: Lars Brygmann, Søs Egelind,
Flemming Quist Møller, Tuva Novotny m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 78 min.
Udl: Copenhagen Bombay
Prem: 10/4-2013
Aldersvurdering: Fra 7 år

Fjerkongens rige
Handling
Alt ånder idyl i den lille kaninfamilie: Johan
leger og forældrene arbejder på deres hus. Men
en lille skygge sniger sig ind; moren hoster og
virker afkræftet. En sen nat kommer nogen eller
noget og henter moren. Alt der er tilbage af
bortføreren, er en fjer.

At børn har det meget lettere med den slags
komplekse problemstillinger, fik vi syn for på forårets filmgennemsyn. Her gav børn udtryk for,
at de ikke opfattede hende som værende død.
Hvad hun så var i deres optik, havde jeg ikke
åndsnærværelse til at undersøge, men jeg går
ud fra, at hun bare er væk.

Nogen tid senere lever Johan og hans far deres
liv ombord på et skib. Deres eneste kontakt til
omverdenen er tilsyneladende en skipper,
Radio-Bill, på et andet skib. Han rabler om Fjerkongen og dennes hjælpere.

Denne evne til at rumme kompleksitet, er noget
af det, som gør Fjerkongens rige mest interessant. Den møder børnene, hvor de er, og accepterer, at det at være gået bort kan betyde forskellige ting. Når vi voksne er ved bageren eller
på arbejde, er vi vel også gået bort?

En dag da hans far sejler ind til fastlandet, sejler Johan skibet ud til Bill for at høre nærmere
om denne Fjerkonge. Johan vil nemlig til Fjerkongens rige for at hente sin mor. På Bills skib
er Fjerkongens hjælpere kommet for at hente
Bill, og han er mere end villig til at overdrage
sin billet til Johan.
Johan kommer nu til Fjerkongens rige og finder
faktisk sin mor. Bill er ikke undsluppet sin
skæbne mere end, at han også er kommet til
Riget. Men eftersom det er Bill, som har bygget
denne verden, kan han også med hjælp fra
Johan ændre den igen. Det betyder, at alle fra
de to verdener frit kan bevæge sig frem og tilbage mellem dem. Det lyder tillokkende, men
det bringer kaos i Fjerkongens rige, så Johan
bliver nødt til at rette op på det, han har gjort.
Heldigvis har han nu fundet et sted, han kan
møde sin mor – ligesom andre kan møde deres
kære fra Fjerkongens rige her.

Børn har den enestående gave, at de forstår det,
de magter at forstå. Hvis de har behov for at tro
på, at moderen ikke er død, er hun det ikke i
deres optik. Kan de rumme, at forældre skal dø,
vil de muligvis forstå hendes bortgang som en
død. Fjerkongens rige lader børnene i fred med
deres egen tolkning, og kan på den måde formentlig hjælpe dem til at bearbejde (smertelige) oplevelser og følelser.

Berlinalen
20
Nominere 14
t til
Krystalbjø
rn

I filmen er nogle ret uhyggelige sekvenser. Af
den årsag skal man være forsigtig med at gå
meget længere ned end til de syv år, medierådet anbefaler. Samtidig er det en film om en kaninfamilie, hvilket lidt større børn risikerer at
finde for barnagtigt. Men hvis man kan sælge
den rigtigt, er der en særlig oplevelse i vente for
dem.
Filmen er instrueret af Esben Jacobsen, og skrevet sammen med sidste år Pråsvinder, Jannik
Thai Mosholt. De to har tidligere arbejdet sammen om Den kæmpestore bjørn, som vi også er
meget glade for. Den tager også livtag med
nogle af de svære følelser – som jalousi, vrede
og had. Man skal dog være indstillet på, at Fjerkongens rige er meget anderledes i såvel streg
som storyline i forhold til Den kæmpestore
bjørn.
Indledning
Som antydet kan det være svært at vide, hvad
børn ser, når de ser Fjerkongens rige. Derfor bør
man nok lade det komme an på en konkret vurdering, når man forbereder sin indledning
Kim Bruun

Vurdering
Hvis referatet mere end antyder, at Johans mor
er død, viser det, at jeg har mistet min barnlige
umiddelbarhed og det åbne sind. Vi voksne har
brug for at putte ting i kasser for at forstå dem.
Enten er Mor i vores verden og levende, ellers
er hun i en anden verden og død. Det er svært
for os at begribe, at hun kan være både hverken eller.
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FROST
USA 2013
Instr: Chris Buck
Manus: Jennifer Lee, Shane Morris
Danske stemmer: Kristine Yde Eriksen,
Maria Lucia Heiberg Rosenberg m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 108 min.
Udl: Disney
Prem: 25/12-2013
Aldersvurdering: Fra 7 år

Frost
Handling
Frost er historien om de to prinsesser Anna og
Elsa. Elsa, den ældste af de to søstre, har magiske kræfter og kan fremtrylle sne og is ud af den
rene luft. Anna elsker, når Elsa bruger sine magiske kræfter, men en dag kommer Anna ud for
en ulykke, da de leger. For at redde Anna henvender deres forældre sig til en gruppe trolde,
der fjerner hendes minder om Elsas magiske
kræfter. Elsa og Annas forældre beslutter sig for,
at Elsa i fremtiden må skjule sine evner for Anna
og resten af omverdenen for ikke igen at forårsage en ulykke. Med tiden bliver Elsas kræfter
stærkere og sværere at styre, og hun lukker sig
inde på sit værelse for ikke at afsløre sine evner
for omverdenen. Det tætte venskab, der engang
var mellem de to prinsesser, er en saga blot.
Anna forstår ikke, hvorfor hendes søster ikke vil
lege med hende, og hun føler sig ensom og forladt.
År senere dør deres forældre, og Elsa skal krones som ny dronning. Dagen starter festligt og
Anna og Elsa begynder endelig at snakke sammen igen, men i et skænderi mister Elsa kontrollen over sine kræfter og kommer til at fryse
hele kongeriget til. Hun bliver bange for, hvad
hun har gjort og flygter op i bjergene for at være
alene. Den optimistiske Anna beslutter sig for at
følge efter for at finde sin søster og ophæve forbandelsen. På sin vej møde hun isblokke-sælgeren Kristoffer, hans rensdyr Sven og den talende snemand Olaf, der alle beslutter sig for at
hjælpe hende. De fire nye venner må igennem
snevilde eventyr og frosne hjerter, før de kan
redde kongeriget fra den evige vinter og før de
kan hente Elsa tilbage.
Vurdering
Frost er Disneys nyeste animationsfilm og er løst
baseret på H. C. Andersens eventyr Snedronningen. Ordet løst er vigtigt at hæfte sig ved, for
hverken plottet eller den dystre stemning i
Snedronningen har meget til fælles med Frost.
Nyhedskatalog - 2014/2015

Disney er tilbage med en ny flot animationsfilm
fyldt (til bristepunktet!) med sange og eventyrlystige hovedpersoner. Frost minder i tegnestil
om filmen To på flugt og den snedækkede
natur, det eventyrlige nordlys og de klare vinterfarver er virkelig flot tegnet og imponerer
hvad enten den ses i 3D eller ej.
Det sjove rensdyr Sven og den talende snemand
Olaf er med til at tilføje filmen en masse morsomme replikker og en falde-på-halen komik,
men den rørende og mere dybsindige del af historien findes i beskrivelsen af de to søstres forhold.
Med de to søstre Anna og Elsa kan Disney tilføje
endnu to prinsesser til deres prinsesseindeks. De
to prinsesser er selvstændige piger med ben i
næsen, der ikke er bange for at tage styring, og
som ikke giver de mandlige figurer i filmen
plads til mere end at besidde birollerne. Med de
mange sange, sjove karakterer og det spænd-

ende plot er der i Frost underholdning for både
drenge og piger.
Filmen er tilladt for alle, men frarådes børn
under 7 år, hvilket er en passende censur. Filmen er både sjov og dramatisk, og selvom hovedpersonerne i flere scener er i fare, er disse
scener ikke lange og efterfølges hurtigt med et
grin.
Indledning
Selvom det på ingen måde er nødvendigt for at
forstå filmen, kan man i sin indledning fortælle,
at filmen er løst baseret på H.C. Andersens
eventyr Snedronningen og måske endda fortælle, at det ikke er første gang, at en Disney film
er baseret på et H. C. Andersens eventyr. I sin
indledning kan man også snakke med børnene
om, hvordan det føles, hvis ens store søskende
ikke gider lege med én og hvordan det føles at
være alene.
Nynne Bern
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Data:

HOKUS POKUS
ALFONS ÅBERG
Sverige 2013
Instr: Torill Kove
Manus: Tora Berg, Hans Åke Gabrielsson
Danske stemmer: Alfred Larsen,
Lars Brygmann, Nikolai Aamand m.fl.

Censur: A
Spilletid: 72 min.
Udl: Nordisk
Prem: 25/12-2013
Aldersvurdering: Fra 5 år

Hokus Pokus Alfons Åberg
Handling
Alfons synes helt klart, han er stor nok til at få
en hund. Han er både begyndt i skolen og fylder snart syv. Desværre synes far stadig, at han
er alt for lille til så stort et ansvar, selvom Alfons
gør alt, han kan for at overbevise far. Men det
er bare ikke så let for en lille fyr, der stadig bruger sin fantasiven til at løse problemer…
En dag får Alfons nyt håb, da han møder en
ægte troldmand; ‘måske kan jeg alligevel få en
hund med lidt tryllehjælp’, tænker han og kaster sig entusiastisk ud i magien. Snart går det
op for ham, at den virkelige verdens problemer
ikke kan løses med trylleri. Alfons roder sig ud i
nogle uheldige situationer; han låner en gamel
kikkert uden at spørge om lov, mister den til
skolens bøller og lyver om det bagefter, samtidig kommer han til at stjæle nogle penge fra
toldmanden. Det bliver et stort aha-øjeblik for
ham, og han må erkende, at han måske stadig
ikke er helt så stor, som han har givet indtryk af.
Men da Alfons selv sørger for at rydde op i det
rod han har lavet, viser han både sin far og sig
selv, at han kan tage ansvar, når det virkelig
gælder. Og da drømmen til sidst alligevel går i
opfyldelse på den mest utrolige måde, er det så
fantastisk, at det er næsten lige så godt som
trolddom.

individer og inspirerer til leg, samtaler, udfoldelse og konfliktløsninger. Det har gjort Alfons
Åberg til en kær og elsket rollemodel i de sidste
mange års børnelitteratur.

Hokus Pokus Alfons Åberg er en værdig opfølger til de Alfons historier, vi kender fra tidligere.
Den er tro mod de oprindelige og elskede karakterer, det afdæmpede tempo og den meningsfyldte historie. Samtidig er den nye film
opgraderet til at være en anelse mere ’frisk’ og
moderne i udtrykket ved hjælp af stærke farver
og musikalske indslag, hvilket giver en let og
glad stemning. Det passer rigtig godt til filmen,
at den er tegnet på ’traditionel’ vis og ligner de
gamle serier. De musikalske indslag kan måske
komme som en overraskelse, men vil helt sikkert være til glæde for de fleste børn. Det
samme gælder manglen på den karakteristiske
fortællerstemme; den vil måske være savnet af
de voksne, men børnene vil nok være glade for,
at karaktererne selv taler. Filmens tematik er i
børnehøjde og drejer sig om klassiske problematikker som venskab, forholdet mellem voksne og børn, kæledyr, ældre børn, løgn, ansvar og
magi. Filmen er nok ikke ’nyskabende’, men det
er heller ikke nødvendigt. Den byder på gam-

meldags nostalgi i ny indpakning, hvor børnene
kan identificere sig med universelle problemstillinger og med eller uden kendskab til den oprindelige Alfons, tiltales af de glade farver og
den ’hyggelige’ streg. Filmen vil nok være mest
oplagt for de 5 til 8-årige, men kan ses helt ned
til 3 år og op til 10.
Indledning
Filmens omdrejningspunkt er at blive stor og
tage ansvar for at kunne få et kæledyr. Når man
er stor, må man tage ansvar for sine handlinger
– også det ikke så sjove. De fleste børn vil helt
sikkert kunne identificere sig med dette scenario på en eller anden måde, og en oplagt indledning vil være at tage fat i det med ansvar på
godt og ondt. Man kan videre komme ind på temaer som at blive stor og gå i skole – at tro, at
man kan klare det hele selv, men at man alligevel indimellem kan få brug for en voksen. At
ønske sig noget brændende, eller om det at
have en fantasiven – måske nogle af børnene i
salen, selv har én? Kan man få sine ønsker opfyldt ved hjælp af trylleri? Og er det ok at lyve
for at få det, som man vil?
Kine Dahl

Vurdering
Den første bog om Alfons Åberg kom i 1972, og
siden er der kommet bøger med jævne mellemrum i næsten 40 år. Det er foreløbig blevet til
25 bøger, trykt i næsten 8 millioner kopier på
ca. 30 sprog. De første 16 bøger blev filmatiseret som tv-serie i starten af firserne af Sveriges
Television i samarbejde med bl.a. DR, NRK og
YLE. Serien fik stor succes og blev vist i flere
end 35 lande. Jeg tror ikke, der er mange, der
er vokset op uden Alfons Åberg!
Alfons Åberg er en stærk karakter, der fremmer
respekten for børn som selvstændigt tænkende
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HUNGER GAMES:
CATCHING FIRE
USA 2013
Instr: Francis Lawrence
Manus: Simon Beaufoy, Michael Arndt
Medv.: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson,
Liam Hemsworth, Elizabeth Banks m.fl.

Kids' C
Awards 2 hoice
014
Film. MTV Favorit
M
Awards 2 ovie
014
Årets film

Censur: 11
Spilletid: 146 min.
Udl: Nordisk
Prem: 20/11-2013
Aldersvurdering: Fra 11 år

The Hunger Games:
Cathing Fire
Handling
Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) og Peeta
Mellark (Josh Hutcherson) er lige vendt hjem til
Distrikt 12 efter at have vundet de 74. årlige
Hunger Games. Nu skal de på sejrstur igennem
de 11 andre distrikter for at blive hyldet. Men i
løbet af kort tid fornemmer Peeta og Katniss, at
distrikternes modstand mod Styret begynder at
være stor, og at Katniss er blevet utrolig populær blandt befolkingen i de andre distrikter.
Præsident Snow vil ikke finde sig i det oprør, der
måske er i gang, så han laver en helt ny version af The Hunger Games. For at fejre at det er
de 75. årlige Hunger Games, skal deltagerne
kun være vindere fra de tidligere år. Derfor skal
Katniss og Peeta igen være med. Denne gang
skal de bare dyste mod andre vindere.
Da spillet starter, indser de, at de kun måske
kan overleve ved at arbejde sammen med nogle
af de andre deltagere. Det går langsomt op for
dem, at arenaen denne gang er fyldt med farlige fælder og våben, og at Præsident Snow vil
gøre alt for, at Katniss bliver slået ihjel.
Da Katniss ser, hvordan de andre deltagere dør
én efter én, har hun lyst til bare at give op. Men
hun ved, at Panems befolkning ser hende som
deres redning og inspiration til at gøre oprør. Og
hun ved, at hendes mor og søster har brug for
hende hjemme.
Katniss og de deltagere, hun arbejder sammen
med, har udtænkt en plan for at udslette de
andre deltagere, men noget går galt og Katniss
bliver ramt af lynet. Katniss bliver løftet op af
det, der ligner det luftskib, som samler de døde
deltagere op fra arenaen.
Nyhedskatalog - 2014/2015

Men da hun vågner igen, går det op for hende,
at der er noget galt, og at spillets leder, Plutarch
Heavensbee, har udtænkt en plan sammen med
nogle andre. Og hun får at vide, at Distrikt 12
ikke findes mere…
Vurdering
Jeg synes, filmen var rigtig god, og bedre end
den første film, fordi man virkelig føler dilemmaet, Katniss befinder sig i; skal hun beskytte sig
selv eller andre. Jeg synes, det er godt, at filmen
er anderledes i forhold til andre ungdomsfilm,
der ofte handler om kærlighed mellem en dreng
og en pige. Det er der selvfølgelig også i Catching Fire, men den drejer sig mere om kærlighed til familien og dem, man elsker. Man får et
rigtig godt indblik i personerne, hvem de er, og
man føler nærmest, at man er i deres verden.
Jeg synes, censuren passer fint til filmen, da der
er mange scener, der er voldsomme og blodige.
Jeg vil mene, man godt kan bruge den i klub-

berne til de unge, fordi den er super spændende og virkelig fanger én.
Indledning
De fleste af medlemmerne vil nok have set 1’eren
i trilogien Hunger Games, når de skal til at se
Catching Fire. Man kan derfor tale om, hvordan
den sluttede – at Katniss og Peeta overlevede på
trods af alle odds og at alt syntes godt. Men
præsidenten har set sig godt og grundigt sur på
særligt Katniss, fordi hun uforvarende har startet
et gryende oprør. Reglerne bliver derfor lavet om,
så Katniss endnu en gang skal deltage i The Hunger Games. Man kan passende tale om fordelingen af magt og midler og den brutale magtanvendelse præsidenten udfører i det samfund, der
bliver beskrevet – er det rimeligt? Personligt får
jeg associationer til den gamle Sovjet stat og
f.eks. Nordkorea. Er det en måde, at leve sit liv
på? Er det en måde at behandle en hel befolkning på? Og kan det ende anderledes end i oprør?
Fie Skov Flatau, Dabuf
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KLOKKEBLOMST
OG PIRATFEEN
USA 2014
Instr. & Manus: Peggy Holmes
Danske stemmer: Marie Søderberg,
Karoline Munksnæs, Mads Knarreborg,
Cecilie Stenspil m.fl.

Censur: A
Spilletid: 78 min.
Udl: Disney
Prem: 13/2-2014
Aldersvurdering: Fra 4 år

Klokkeblomst og Piratfeen
Noget af den farlighed er fjernet i denne udgave, men heldigvis formår Zarina at bringe lidt
uorden ind i feernes paradis. Hvilket giver historien en smule kant. Især fordi de kvaliteter
Zarina indeholder (nysgerrighed og vilje til at
eksperimentere), typisk bliver set positivt på i
vores del af verdenen. Etableringen af hende
som uorden og anarki kan være en udfordring
for en voksen dansk tilskuer.

Handling
I feernes magiske verden har alle deres særlige
roller. De fleste lever op til deres forpligtelser og
indtager glædesstrålende deres plads i samfundet.
Men ikke Zarina. Hun er støvfe, og skal sørge
for, at de øvrige feer kan få det støv, de har brug
for – blandt andet til at flyve. Zarina er enormt
utjekket; kommer for sent på arbejde og gør
ikke, hvad hun får besked på, når hun endelig
er der. Ydermere er hun nysgerrig og risikovillig.
Et af hendes eksperimenter går fuldstændig galt
og Zarina bliver fyret fra sit arbejde.
Imens forbereder de øvrige feer den årlige fest,
hvor alle feer samles for at konkurrere i god
ånd. Lige inden Klokkeblomst og hendes venner
skal gå på med deres show, ankommer Zarina
og får alle, undtagen Klokkeblomst og hendes
veninder, til at falde i søvn. Den manglende opmærksomhed benytter Zarina til at stjæle al feernes tryllestøv.
Klokkeblomst og de øvrige sætter efter Zarina,
som kaster en fortryllelse på dem. Denne gør, at
de bytter egenskaber – med en del muntre forvekslinger til følge. Det viser sig, at Zarina er
blevet kaptajn på et piratskib, og at piraterne
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gerne vil have hendes hjælp til at blive flyvende. Derfor tryllestøvet.
Klokkeblomst og hendes venner forsøger på forskellig vis at stjæle tryllestøvet tilbage, men lykkes ikke med det. Først da piraterne bekender
kulør og indrømmer, at de har snydt Zarina, og
at de ikke har tænkt sig at beholde hende som
deres kaptajn, vender heldet for vores heltinder.
Zarina slår sig sammen med de andre feer, og
ved fælles hjælp lykkes det at tage tryllestøvet
fra piraterne, vende hjem og gennemføre festlighederne. Zarina bliver taget til nåde og finder
sin plads i samfundet.
Vurdering
Uden at have set en eneste af de fire foregående film om Klokkeblomst kunne jeg sagtens
følge med i Klokkeblomst og Piratfeen. Så selvom plottet er lidt indviklet, burde det være muligt for de fleste at få fat i historien.
Uanset om man kender serien eller ej, kan man
nok regne ud, at Klokkeblomst selvfølgelig er
feen fra klassikeren Peter Pan. En interessant
figur for så vidt som hun ikke er en sukkersød
karakter, men tværtimod en konspirerende
møgtøs, som bringer Peter og Wendy i fare.

En anden udfordring til os voksne er, hvornår vi
opdager, at piraterne er de selv samme, som
Peter Pan kæmper imod i klassikeren fra 1953.
Når det går op for os, giver det en ekstra dimension til filmen, fordi det leger med vores
forventninger (og får os til at føle os enormt
kloge, fordi vi kan gennemskue noget).
Det er tvivlsomt om børnene på samme måde
oplever glæden ved ’gensynet’; referencerne
kræver et vist overskud, de nok ikke har.
Til gengæld vil særligt pigerne sikkert føle sig
vældig godt hjemme i universet med klare farver og smukke feer – komplet med makeup og
prinsesseagtige kjoler. Måske drengene vil
glæde sig over den flotte action – hvis de holder på så længe.

Klokkeblomst og Piratfeen kan godt vises helt
ned fra fire år. Den er ikke specielt uhyggelig og
de knap 80 minutters spilletid passer fint til de
helt små.
Indledning
Måske kan man forsigtigt antyde, at dæksdrengen på piratskibet vokser op til at blive Peter
Pans ærkefjende, Kaptajn Klo, og derved pirre
børnenes nysgerrighed lidt, således at de forhåbentlig opsøger ’den rigtige’ Peter Pan.
Det er nok omsonst at forsøge at lokke dem til
at interessere sig for Barries originale fortællinger.
Kim Bruun
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

Data:

LEGO FILMEN:
ET KLODSET EVENTYR
Australien/USA 2014
Instr. & Manus: Phil Lord, Christopher Miller
Danske stemmer: Timm Vladimir,
Søren Pilmark, Mille Dinesen,
Nis Bank-Mikkelsen m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 100 min.
Udl: FC – kan kun bookes til
og med december 2014!
Prem: 6/2-2014
Aldersvurdering: Fra 7 år

Lego Filmen:
Et klodset eventyr
Handling
Historien handler om en mandlig LEGO-figur,
der hedder Emmet, som kommer ud for et klodset eventyr. Det starter en aften, hvor han efter
arbejde taber sin bog, og da han løber efter den,
falder han uheldigvis ned i et hul, hvor han finder en krystal. Han besvimer, og da vågner igen,
er han i politiets varetægt, holdt fast med en
klods på ryggen.
En pige ved navn Grafittitøsen kommer ham til
undsætning, og de flygter sammen. Hun fortæller Emmet, at han er den udvalgte, og det er
derfor, hun er kommet. Hun har brug for hans
hjælp til at redde LEGO-verdenerne. De kommer til en bar, hvor de finder en gammel mand,
som hjælper Emmet til at finde sin evne for at
bygge ting. De møder mange kendte LEGO-figurer på deres vej, deriblandt Batman, The
Green Lantern, Gandalf og stormtroopers (fra
Star Wars). De kommer til et stort møde, hvor
det går op for dem, at Emmet er helt vildt dårlig
til at bygge ting. Men til sidst i filmen redder
han dagen ved hjælp af sine dårlige byggeevner
og finder ud af, at det ikke betyder noget, at
man måske ikke er så god til nogen ting. Faktisk er pointen og moralen netop, at det kun er
ved at slippe fantasien løs og bygge uden manualer, at man for alvor er kreativ.
Vurdering
Lego Filmen er på alle måder vellykket. Historien er fængende og sjov. Moralen er opbyggelig. Animationen er vellykket.
Historien om en helt igennem ordinær og lettere kedsommelig mand og hans møde med nogle
af de største kulturpersonligheder, man kan
Nyhedskatalog - 2014/2015

komme i tanker om, er godt tænkt og udført.
Især fordi actionscenerne er perfekt koreograferede og ikke mindst fordi det er hylende morsomt at se de kendte figurer en smule ude af de
roller, vi ellers kender dem i.
Den lidt anarkistiske morale, at alle skal bryde
reglerne og leve frit, holder vi meget af. Det er
en anelse mere radikalt end Kardemommeloven
(enhver må gøre som han vil, blot han ikke generer andre eller kommer skade til), men i
samme boldgade. I hvert fald kan vi tilslutte os,
at man ikke må stivne i den rolle, man en gang
er blevet tildelt.
Det er ganske sjovt, at animationen er lavet som
en slags stopmotion – ret meget i ånden fra figurerne, som jo også er ret fastlåste. Og så
morer vi os over, at selv badevandet er små legoklodser, der kommer ud af bruseren.
Nogle har kritiseret Lego Filmen for, at den er
for rå i forhold til sit intenderede publikum. Vi

mener, at børn sagtens kan klare at se selv ret
barske scener med LEGO-figurer. Særligt fordi
de netop er LEGO-figurer; børn kan være grusomme mod deres legetøj, så de vil garanteret
more sig kosteligt over det, figurerne udsættes
for. Det eneste, vi tænker, børnene ikke får så
meget ud af, er alt det sjove som ligger udenfor
filmens univers (at Batman er selvhøjtidelig og
en kedelig kæreste for eksempel).
Indledning
Fortæl de yngste, at det er en lidt voldsom film,
de skal se. Og gør dem opmærksom på, at det
ind imellem går temmelig stærkt. Hjælp dem
eventuelt på vej ved at fortælle dele af handlingen, så de kan koncentrere sig om billeder og
nyde alt det sjove, der sker.
De lidt ældre må gerne få at vide, at der bruges
figurer, de kender fra andre sammenhænge, og
at de optræder lidt komisk, fordi de på en eller
anden måde ikke passer helt ind.
Oskar og Kim Bruun
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Data:

LEV STÆRKT
DK 2014
Instr. & Manus: Christian E. Christiansen
Medv: Cyron Melville, Jakob Oftebro,
Danica Curcic, Caspar Fomsgaard m.fl.
Censur: Afv.

Spilletid: 90 min.
Udl: Nordisk
Prem: 26/6-2013
Aldersvurdering: Fra 14+

Lev stærkt
Handling
To unge, nydelige mænd kommer ind hos en bilforhandler for at se på en Audi. En moden mand
gør det samme. Forhandleren foreslår, at de tre
mænd prøver bilen sammen. De to unge kaster
sig ind på fører- henholdsvis passagersædet og
overlader pladsen på bagsædet til den modne.
Knap væk fra matriklen samler de unge mænd
deres venner op; vennerne er mindre pæne og
råber op, så snart de er inde i bilen. I ekstrem
høj fart ad små villaveje slingrer bilen nu af
sted. Mens der fra bagsædet råbes opfordringer
til at nå en vis hastighed. Den modne mand
beder mere og mere desperat om blot at blive
sat af.
De unge mænd er ikke så velhavende som deres
påklædning og optræden ellers kunne forlene
én til at tro. De er i lære eller arbejder som mekanikere. Så deres helt store passion er biler og
ræs. Så passionerede er de, at de kådt stjæler
en ekstraordinært lækker bil i byen for at køre
ræs i den. Et ræs som ender i en tragedie. En
tragedie, som får fatale følger for de unge

mænd og deres venskab. Især fordi tragedien
bringer yderligere nedture og desperation med
sig.
Vurdering
Den modne mand, som skriver disse linjer, er
helt på linje med den modne mand på bagsædet. I biografsædet var jeg helt krøllet sammen
af angst for, hvordan det dog skulle gå de kåde
unge mænd med klare blikke og livet foran sig.
Denne stærke indlevelse skal i særlig grad tilskrives de to skuespillere i de bærende roller
Cyron Melville som Nikolaj og ikke mindre
Jakob Oftebro som Martin. Martins deroute og
glimt af håb er formidlet med nerve og indlevelse.
Emnet er så stort og alvorligt – ungdommens
overbevisning om egen udødelighed og urørlighed; konsekvenserne af at tage et andet menneskes liv; venskab og identitet – at det er velgørende, at historien ikke tager nogle genveje.
De to chauffører, som kører dødelig ræs er ikke
påvirket af stoffer eller alkohol, selvom begge

dele flyder rigeligt. De er bare optændt af overmod og appetit på livet.

Lev stærkt har ingredienser, som sikkert vil tale
til et ungt (maskulint?) publikum. Hurtige klip,
seje biler, afklædte damer og biljagter. Den har
også en kærlighedshistorie, som er interessant
og vedkommende, men som ikke bidrage så
meget til det, jeg ser som filmens altoverskyggende problematik: Opløsningen af en ung
mand grundet i et enkelt fatalt fejltrin.
Ifølge instruktør Christian E. Christiansen er Lev
stærkt en slags uafhængig fortsættelse af Råzone (en film om en gruppe unge barske piger).
Selvom jeg var ret begejstret for den film, kan
jeg bedre lide Lev Stærkt. Drengene lever et liv
på kanten af loven, men er på mange måder
velfungerende med arbejde og uddannelse.
Hvor Råzone viste et miljø som er fremmede for
de fleste af os, fortæller Lev stærkt en historie,
vi fra middelklassen bedre kan relatere til: Har
mange af os ikke været i selskab, som var tvivlsomt, og som vores forældre absolut ikke ville
goutere(?) Og ønsker vi ikke, at vores børn vil
slippe helskindet fra det, når de løber ind i den
slags venner(?) Begge dele gør sig i hvert fald
gældende for undertegnede. Film må ikke blive
pædagogik, og målet med at vise en film må
ikke være opdragelse. Men det er mit stille håb,
at en eller anden ungersvend vil tænke sig om
en ekstra gang, når han ser prisen for en uafvendelig handling udført i kådhed.
Indledning
Man skal passe på ikke at skræmme de unge
mennesker væk ved at sige alt for meget om filmen og dens problematikker. Måske skal man
nøjes med at sige, at det er en slags Fast and
furious på dansk. Så har man ikke sagt for
meget, og så må de selv opdage, at der er mere
at tænke over i denne danske aftapning end i
samtlige de amerikanske tilsammen.
Kim Bruun
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MR. PEABODY & SHERMAN
USA 2014
Instr.: Rob Minkoff
Manus: Craig Wright
Danske stemmer: Lasse Rimmer, Oscar Dietz,
Søs Egelind, Karoline Munksnæs m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 97 min.
Udl: FC
Prem: 6/3-2014
Aldersvurdering: Fra 7 år

Hr. Peabody og Sherman
Handling
Sherman er en helt almindelig dreng, men med
en særdeles ualmindelig baggrund. Som spæd
blev han adopteret af Mr. Peabody, der ikke
alene er en hund(!), men en helt særlig en af
slagsen. Han går på to ben, kan tale og så er
han et fascinerende og helt igennem vidende
væsen. Han har taget adskillige fine eksaminer,
slået an som både videnskabsmand og opfinder,
vundet en Nobelpris - alt sammen for at hjælpe
menneskeheden. Nu har han fået lov til at opfostre et menneskebarn. Det gør han med
kærlighed og omsorgsfuldhed.
Som det videbegærlige og intellektuelle væsen
han er, ser han det som sin fornemmeste opgave at opdrage Sherman, så han får mest mulig
indsigt i livet, ved at hjælpe ham til at forstå
såvel fortiden som nutiden. Derfor har han bygget en tidsmaskine, i hvilken han og Sherman
er rejst tilbage til store historiske epoker og begivenheder, for at give Sherman de bedst mulige forudsætninger for at forstå og få indblik i
den tid, han lever i.
I skolen er Sherman langt foran de andre børn,
når det kommer til viden om og indsigt i fortiden.
Det sociale samspil med de andre børn er knap
så nemt for ham, så Sherman erfarer, at skolen er
en udfordring. Det bliver ikke nemmere af, at
klassens plageånd, Penny, driller ham og anfægter hans familiebaggrund ved at sige, at han er
en hund. Han går til angreb på Penny, og det resulterer i, at Hr. Peabodys evner som forælder skal
genovervejes af adoptionsmyndighederne, men
også at forholdet til Penny skal rettes op.
Hvad gør man, når man skal forsøge at imponere klassens populære pige? Man prøver at dupere hende med det mest spektakulære man
har: tidsmaskinen. Og så er historien skudt i
gang. For selvom Sherman har fået strenge
formaninger om aldrig at bruge tidsmaskinen
alene, får Penny ham overtalt, og pludselig er
Nyhedskatalog - 2014/2015

hun på rejse i fortiden. Sherman og Hr. Peabody følger efter hende, og det bringer dem på en
hæsblæsende rejse tilbage til det gamle Egypten, og videre til renæssancen, hvor det viser
sig, at Sherman og Hr. Peabody er grunden til,
at Mona Lisa får et smil frem i sit ellers så sure
ansigt. Og endelig fanges de tre i den Trojanske
hest, hvor rejsen i tiden får katastrofale konsekvenser. Eneste mulighed for at redde trådene
ud er at rejse endnu længere tilbage for at
ændre begivenhederne, men kan man det uden
at ændre på nutidsstrukturen?
Vurdering
Netop det bliver filmens centrale omdrejningspunkt, for hvad sker der med nutiden, hvis vi
ændrer på fortiden? Spørgsmålet forsøges besvaret, men selve pointen synes at fortabe sig i
actionmættede scener, hvor fortid og nutid
mødes, og flere steder kammer de eventyrlige
begivenheder over og skygger for historiens vigtigste plot. Nemlig forholdet mellem far og søn,
og Shermans kamp for at vinde Pennys gunst og
sin egen anerkendelse. For i virkeligheden
handler det blot om at blive accepteret som den
man er – og at anerkende, at det vigtigste i en
familie er, at man elsker hinanden – hvad enten
man er en hund eller et menneske.

Filmen bringer sin tilskuer på rejse tilbage til
store historiske begivenheder, og giver en oplysende og humoristisk indgang til dem. Men det
er lidt svært at købe filmens præmis, når Hr. Peabody er en hund – for hvilken forskel gør det,
om han er hund eller menneske? Tematikken
omkring det at ville være en god forælder er almenmenneskelig og behøver ikke en hund, for
at vi køber problemetikken. Af samme grund er
det måske også den voksnes kritik, der her rammer filmen, for børnene synes ikke at stille
spørgsmål til den noget urealistiske familiestruktur.
Alt i alt må man sige, at filmen holder spændingen i højeste gear gennem alle 93 minutter.
Der er smæk for skillingen, når vi flyver af sted
gennem fortiden og med nød og næppe undviger sorte huller, og man kan ikke undgå at trække lidt på smilebåndet, når fortidens begivenheder og store personligheder iscenesættes.
Indledning
Man kan enten spinde en ende over de epoker
og begivenheder, Peabody og Sherman besøger,
eller man kan fremhæve den smukke morale i
filmen.
Mette Wolfhagen
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Data:

MUD
USA 2012
Instr. & Manus: Jeff Nicols
Medv.: Matthew McConaughey,
Reese Witherspoon, Tye Sheridan,
Jacob Lofland m.fl.

Mud

Censur: 11
Spilletid: 130 min.
Udl: Scanbox
Prem: 21/11-2013
Aldersvurdering: Fra 14 år
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det noget et børne- og ungdomspublikum overhovedet fattede en meter af? Det var mit problem. Senere mødte jeg foreningens kloge formand, som absolut mente, at det var en ungdomsfilm, vi både skulle skrive om og reklamere for. Senere har han trukket i land og blevet
lidt mere usikker, og den dag i dag er jeg stadig
selv i tvivl, om hvorvidt Mud kan bruges i
filmklubsammenhæng.

Handling
Ellis og hans ven Neckbone møder den mystiske
mand Mud, der gemmer sig på en øde ø i Mississippifloden. Mud er en usoigneret outsider,
men en blændende historiefortæller, der let kan
pirke hul på de to drenges indre fantasiverden.
Hans fortid virker dog ligeså mudret og grumset som flodens vand. Mud fortæller de mest ekstraordinære historier om, at han har slået en
mand ihjel i Texas for at beskytte sit livs kærlighed, og nu er eftersøgt af dusørjægere. Han
påstår desuden, at han skal møde og stikke af
med sin elskede, Juniper, der venter på ham i
byen.
De to drenge er skeptiske, men også nysgerrige, og de fatter sympati for Mud og indvilliger i
at hjælpe ham. Mest Ellis som oplever brud i sin
tilværelse, da mor og far står for at skulle skilles og husbåden, de bor i, fjernet af myndighederne. Drengene hjælper først Mud med at få
bugseret en båd ned fra en trækrone, og senere forsøger de at få Mud og Juniper genforenet.
Men det er ikke uden problemer; forsøget kikser. Da Ellis samtidig oplever svigt af pigen, han
troede, han var kærester med, møder han desillusioneret op hos Mud, som han kommer i
slagsmål med. Ellis flygter fra øen og bliver bidt
af en giftig slange. Mud bringer ham til hospi-
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talet og redder Ellis’ liv. Om aftenen kommer
Mud for at sige farvel til Ellis. Samtidig dukkede dusørjægerne op, og det kommer til voldsom
ildkamp. Mud rammes og springer i floden og
forsvinder – formodentlig død.
Ellis flytter til et nyt nabolag, efter familiens
husbåd er fjernet. Samtidig ser vi Mud om bord
på sin båd sejle ud i den mexicanske Golf.
Vurdering
Mud er en af de bedste film, jeg så i 2013. En
magisk ”coming-of-age” film om to unge fyre
og deres vej fra barndommens simple, lidt naive
verdensopfattelse mod voksenlivets mere besværlige virkelighed.
Jeg var ikke helt sikker på, om det overhovedet
var en film til børnefilmklub brug, selv om der
er tydelige paralleller til både Mark Twains ”Huckleberry Finn” og film som Stand by me og
Hushpuppy – blot for at nævne nogle.
Filmens mange lag, tænkte jeg – både de litterære og religiøse referencer, til mytologien omkring Mississippiflodens grums og farer, og ikke
mindst til utallige film, om at vokse op i voksenspejlet af livets store glæder og gåder og
kærligheden og dens ofte smertefulde veje – var

Filmens største styrke er så afgjort skuespillet.
Ikke mindst var jeg dybt imponeret over den
unge Tye Sheridan i rollen som Ellis. Han er en
sand romantiker, der med den rette naivitet og
retfærdighedssøgende blåøjethed, forelsker sig i
den noget ældre pige May Pearl. Parallelt prøver
han at hjælpe Mud med at blive genforenet med
sit livs kærlighed. Det er kærlighedsforhold, der
er dømt til at mislykkes, men Ellis er en håbløs
romantiker, som aldrig giver op. ”Kærlighed”,
siger instruktøren Jeff Nichols ”er ikke nemt, aldrig simpelt, men værd at kæmpe for”.
Og så er den mest hypede mand i Hollywood
lige nu, Matthew McConaughey, suveræn i rollen som den stærke og charmerende, men også
tvivlsomme Mud.

Mud er oplagt til ungdomsfilmtræf evt. til filmmarathon, hvis sådant noget stadig eksisterer i
vores filmklubber. Men det er en film, som man
skal se og vurdere. Den er fantastisk – men kan
den bruges?
Indledning
Der kan refereres til Mark Twains klassiker om
”Huckleberry Finn” og livet ved Mississippiflodens bredder – ligesom man kan nævne andre
film, som tematisk lægger sig op ad denne. Det
vil også være en god ide at advare om filmens
noget blodige afslutning, som godt kan virke
overrumplende på nogle.

Hans Peter Mehlsen
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

Data:

NORDVEST
DK 2013
Instr: Michael Noer
Manus: Michael Noer, Rasmus Heisterberg
Medv: Gustav Dyekjær Giese,
Oscar Dyekjær Giese, Nicholas Westwood Kidd,
Roland Møller m.fl.

Censur: 15
Spilletid: 91 min.
Udl: Nordisk
Prem: 18/04-2013
Aldersvurdering: Fra 14 år

Nordvest
Handling
Nordvest handler om 18-årige Casper, som
sammen med sin mor, lillebror og lillesøster bor
i Nordvest i København. Casper og hans ven
Robin laver indbrud for den lokale bandeleder
Jamal. Indbruddene giver ikke mange penge, og
da den charmerende bandeleder Bjørn fra en rivaliserende bande tilbyder at tage dem under
sine vinger og betale dem, hvad de er værd, slår
Casper til. Robin ved, at det vil føre til problemer, men Casper er ligeglad, han bliver endelig
behandlet godt og har brug for pengene for at
kunne forsørge sin mor og søskende og vælger
derfor at skifte sin tidligere arbejdsgiver ud med
Bjørn.
Det starter godt. Bjørn tager sig af Casper, som
hurtigt rykker op i hierarkiet og starter med at
køre coke og prostituerede ud til rige kunder i
Hellerup, og Casper får snart sin lillebror Andy
med ind i varmen. Jamel begynder at true
Casper, der i sin jagt på at tjene penge og respekt hos sine nye venner ikke har tid til at lade
sig skræmme, men inden han får set sig om, begynder det ene problem efter det andet at hobe
sig op. Casper befinder sig pludselig i en situation, der virker umulig at komme ud af. Dem,
han troede var hans venner, viser sig nu alle at
vende ham ryggen, og det der engang var
Caspers barndomskvarter, er nu blevet en slagmark, hvor han konstant må være på vagt, og
hvor ét forkert valg kan have dødelige konsekvenser.
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meget hårdere. Næsten ingen skuespillere i filmen er uddannet fra teaterskolen, og for mange
af dem er Nordvest den første film, de er med i.
De to brødre Casper og Andy bliver spillet af to
drenge, der også i den virkelige verden er
brødre. Den ægte dynamik mellem de to brødre
er med til at skabe en intens troværdighed.
Selvom filmen handler om Casper og hans liv i
den kriminelle underverden, hvor man aldrig
kan vide sig sikker på, hvem man kan stole på,
handler den i lige så høj grad om hans kærlighed til familien og hans forsøg på at skabe en
bedre fremtid for sig selv og dem, han holder af.

velse af, hvor hurtigt et forkert valg kan have
konsekvenser for resten af ens fremtid, er et relevant emne at beskæftige sig med som teenager. Filmen vil være et godt valg til eksempelvis
en filmmarathon for de ældste hold.

Censuren på filmen er sat til 15 år. På grund af
den barske historie og de urovækkende scener i
filmen, synes jeg, dette er en passende censur.
Selvom censuren er høj, mener jeg filmen vil
være et godt bud på en ungdomsfilm til de ældste klubmedlemmer. Filmen sætter en masse
tanke i gang hos modtageren og dens beskri-

Nordvest er en film for de ældste klubmedlemmer og vil blandt andet egne sig godt til en særvisning, hvor man inviterer en tidligere kriminel
person eller en person, der på anden måde har
en forbindelse til den kriminelle verden til at
komme og fortælle om sit liv.
Nynne Bern

Indledning
I indledningen til Nordvest bør man gøre publikum opmærksom på, at der kan være nogle
ubehagelige scener i filmen. Der kan også nævnes, at de fleste skuespillere i filmen ikke er uddannede skuespillere, og at flere af dem selv har
været en del af den kriminelle verden.

Vurdering
Instruktøren Michael Noer har selv defineret sin
film som værende en gangsterfilm, men det er
vel at mærke en gangsterfilm, hvor der ikke bliver brugt specialeffekts, hvor der ikke er store
eksplosioner eller vilde skydescener og hvor kameraet ofte bare følger passivt efter filmens karakterer og dokumenterer, hvad de laver. Nordvest er en realistisk gangsterfilm, hvilket også er
grunden til, at den rammer sit publikum så
Nyhedskatalog - 2014/2015
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PERCY JACKSON:
UHYRERNES HAV
USA 2013
Instr: Thor Frudenthal
Manus: Scott Alexander, Marc Guggenheim,
Larry Karaszewski
Medv.: Logan Lerman, Sean Bean,
Nathan Fillion, Stanley Tucci m.fl.

Censur: 11
Spilletid: 108 min.
Udl: FC
Prem: 15/08-2013
Aldersvurdering: Fra 12 år

Percy Jackson
& Uhyrernes hav
Handling
Efter et helt igennem begivenhedsløst år på
Meriwether-skolen i New York lykkedes det 13årige Percy Jackson at tiltrække sig nogle gigantiske kannibaler, og han må endnu engang
se sig om efter en anden skole og vende tilbage til Halvblodslejren, der fungerer som en skole
for alle former for unge mennesker med tilknytning til den græske mytologi.
En dag dukker Percys ukendte halvbror, kyklopen Tyson, op i lejren, og samtidig angribes lejren
af ukendte udefrakommende kræfter. Det er
Wayward halvguden Luke, som forgifter træet
Thalia, hvis rødder udstråler de magiske barrierer, der beskytter lejren. Kun Det Gyldne Skind
med dets helende kraft kan redde Thaia. Skindet befinder sig desværre i Uhyrernes Hav, et
sted vi bedre kender som Bermudatrekanten.
Samtidig er satyren Grover, Percys beskytter, i
stor fare, i hvert fald i Percys drømme. Men
noget tyder på, at faren er ganske reel og for at
redde både lejren og Grover, som er blevet bortført, må Percy og Annabeth – denne gang sammen med Tyson - drage ud på en farefuld færd
for at genoprette freden. De forfølger Luke til
hans yacht, hvor de bliver taget til fange og finder ud af, at Luke vil finde det Gyldne Skind for
at bruge det til at genoplive titaneren Kronos og
omstyrte Olympen.
Det lykkes Luke at genoplive Kronos, som dog
æder ham. Percy og venner ødelægger Kronos
og vender hjem til lejren med skindet, hvormed
både træ og de magiske barrierer bliver genoprettet.
Vurdering
Den græske mytologi er fuld af fantastiske hi-
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storier og originale personer, og det har forfatteren Rick Riordan forstået at udnytte til fulde.
Uhyrernes hav er anden del af serien om Percy
Jackson og Olymperne, der foreløbig er på fem
bind. Den første bog ”Percy Jackson: Lyntyven”
blev filmatiseret i 2010.
I denne anden omgang af Percy Jackson er der
fuld gang i løjerne med både flotte farver, vilde
actionscener og slagfærdighed, samtidig med at
den er en underholdende blanding af græsk
pseudo-mytologi og teenageproblematikker –
en skønsom blanding af Harry Potter og den
mere rå Hunger Games, som helt sikkert vil tilfredsstille et ungdommeligt publikum. Et yderligere plus ved filmen er, at der nu også er en
sej pige med i flokken, nemlig figuren Clarisse,
der konkurrerer med Percy om at være den bedste, mest modige halvgud. Et valg som vel primært går på at få lokket pigerne med på løjerne.
Trods de mange mytologiske referencer i filmen,
er det ikke nødvendigt at forstå dem for at få
noget ud af filmen. Dog savner jeg noget af den
første films charmerende barnlige komik, som jo

er kendetegnet for mange af instruktøren Chris
Columbus’ film (De to første ”Alene hjemme”
film samt de to første ”Harry Potter” film til eksempel), men det er småting set i forhold til,
hvad unge mennesker vil mene.
Harmløs underholdning med et godt hjerte –
ikke på Harry Potter niveau, men hans amerikanske fætter kan vel også gøre det.
Indledning
Der kan udmærket siges noget om det boglige
forlæg og en opfordring til evt. at læse bøgerne,
som efter sigende skulle være meget bedre end
filmene. En ultrakort redegørelse for den græske
mytologi kunne også være et indholdsemne til
en indledning. I dette tilfælde vil det være relevant at fortælle, at Percy Jackson & Uhyrernes
Hav tager afsæt i den olympiske skabelsesmyte. Titanen Kronos blev styrtet af sine sønner
Zeus, Hades og Poseidon og lænket for tid og
evighed i Tartaros. Slipper han løs, vil kaoskræfterne tage over og Olympens dage være talte.
Der kan også siges noget om fantasy- og adventurefilmgenren.
Hans Peter Mehlsen
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

Data:

PINNOCHIO / RABALDERBIO
Belgien, Frankrig, Italien 2012
Instr: Enzo D’Alò
Danske stemmer: Nis Bank-Mikkelsen,
Rikke Bilde, Peter Røschke,
Jens Jacob Tychsen m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 81 min.
Udl: Angel
Prem: 20/02-2014
Aldersvurdering: Fra 7 år
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Pinocchio
Handling
Historien lægger sig tæt op af Disneys udgave
og handler om den gamle mand Geppetto, der
en nat vågner ved, at et stykke brænde taler til
ham. Han snitter en dukke ud af træet og Pinocchio bliver født. Pinocchio er en spilopmager og
har travlt med at få set hele verden. Pinocchio
gider ikke gå i skole og sælger en dag sine skolebøger, så han i stedet kan tage i teateret. Her
bliver han taget til fange af ildslugeren, der dog
forbarmer sig og sender ham hjem igen med
lommerne fulde af guldmønter. På vej hjem
møder han Hr. Ræv og Hr. Kat, der snyder ham
og prøver at stjæle hans penge. Og Pinocchio
må nu ud på en lang rejse, før han igen kan forenes med sin far. Efter mange strabadser og et
besøg i Slaraffenland, hvor Pinocchio er lige ved
at blive forvandlet til et æsel, ender han på bunden af havet, hvor han bliver spist af en stor
hval. Her bliver han genforenet med sin far, der
i sin søgen efter Pinocchio også er havnet i hvalens mave. Geppetto og Pinocchio formår at
undslippe hvalen, og da de skyller op på land,
har Pinocchio endelig lært, at man skal være
god og ærlig for at kunne blive en rigtig dreng.

filmen, at han endelig lærer, hvad der er rigtigt
og forkert. På samme måde som Pinocchio er
blevet mere usympatisk i denne udgave, er også
skurkerollerne blevet væsentligt anderledes, og
de fremstår ikke længere som værende udelukkende onde skurke. Der er ikke et tydeligt skel
mellem de gode og de onde, og personerne i filmen har, ligesom i den virkelige verden, både
gode og dårlige sider.
Filmens tegnestil er lidt gammeldags i sit udtryk, og skiller sig derved ud fra nutidens Disney
og Pixar film. Tempoet i filmen er også mere
rolig end øvrige tegnefilm på markedet, og hvis
man bestemmer sig for at se Pinocchio, skal
man ikke forvente en actionfyldt tegnefilm med
en sprudlende billedside. Selvom filmen både er
mere gammeldags i sin tegnestil og langsommere end de tegnefilm, de fleste børn i dag er

vant til, har den stadig noget at byde på i sin
fortælling om Pinocchio, og er et bud på en anderledes og mere eksperimenterende film.
Indledning
I sin indledning skal man gøre børnene opmærksom på, at det ikke er den gamle Disney
klassiker, som de kender, men en ny udgave, der
tager udgangspunkt i den oprindelige historie
fra 1880.
Det vil også være fint at forberede dem på tegnestilen og tempoet i Pinocchio inden filmen
går i gang. Inden filmens start ville det også
være oplagt at fortælle om konceptet Rabalder
Bio og tale med børnene om anderledes film og
hvad de kan byde på i forhold til mere mainstream film.
Nynne Bern

Vurdering
Pinocchio er med på listen over Rabalder Bios
film i år. Rabalder Bio er et børnefilmkoncept,
der stræber efter at vise ikke-amerikanske, kvalitetsfilm fra hele verdenen. I år har deres film
omfattet den belgiske film Ernest & Célestine,
den spanske film Tad Stones og den italienske
film Pinocchio. Rabalders Bios film er alle
kunstneriske børnefilm, der uden Rabalder Bio
ikke ville være blevet premieresat i de danske
biografer.

Pinocchio bygger på den oprindelige italienske
børnebog Pinocchio fra 1880, og skiller sig derfor på nogle punkter ud fra Disneys udgave.
Pinocchio fremstår i den italienske udgave ikke
særlig elskværdig, og det er først til allersidst i
Nyhedskatalog - 2014/2015
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STUMPER OG STYKKER
GB 2012
Instr: Rufus Norris
Manus: Daniel Clay, Mark O’Rowe
Medv: Tim Roth, Eloise Laurence,
Rory Kinnear, Cillian Murphy m.fl.
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Stumper og stykker
Handling
Den 11-årige diabetiker Skunk bor sammen med
sin far Archie, sin storebror Jed og familiens au
pair Kasia. På den ene side af deres hus bor den
lidt tilbagestående Rick med sine forældre. På
den anden side bor den lettere voldeligt-truende
Mr. Oswald med sine hårde døtre.
En dag får Rick tæsk af Mr. Oswald, hvis ene
datter har anklaget Rick for voldtægt efter at
have fundet ud af, at hun er gravid. Ricks uskyld
bevises hurtigt, men han trækker sig alligevel
mere og mere ind i sig selv, hvilket medfører en
indlæggelse på en lukket psykiatrisk afdeling.
Skunk chikaneres af Mr. Oswalds døtre i skolen,
hvilket Mr. Oswald dog nægter at tage sig af, da
Archie konfronterer ham med det. Mike, Kasias
kæreste og Skunks yndlingslærer, beskyldes
herefter uskyldigt for at have gjort Mr. Oswalds
datter gravid, hvorefter han bortvises fra sit job.
Kasia gør det efterfølgende forbi med Mike og
indleder i stedet et forhold til Archie. Skunk får
også sin første kæreste, der dog bliver nødt til
at flytte.

I den første weekend, hvor Rick er på hjemmebesøg, besøger Skunk ham og opdager, at han
har slået sin far ud og skubbet sin mor ned ad
trapperne. Rick tager Skunk som gidsel, men
flygter da Skunk pludselig går i chok på grund
af sin manglende diabetesmedicin. Mr. Oswald
opdager, hvad der er sket med Ricks forældre og
redder Skunk, som, efter at have en drøm, hvor
hun siger farvel til forskellige folk fra sin barndom, vågner op i en hospitalsseng med sin far
ved sin side.
Vurdering
Stumper og stykker er coming-of-age-fortællingen om Skunk, der langsomt vikler sig ud af den
gennemsnitlige britiske forstad, hun bor i, og de
personer, hun omgives af. Men lad det være
klart fra begyndelsen, dette er ikke en happygo-lucky boy-meets-girl film. Dette er i stedet
én lang, nedadgående tragisk spiral.
De første få øjeblikke af filmen ligner ganske
vist noget, der kunne være taget ud af en klassisk ungdomsfilm: et usædvanligt venskab star-

tes mellem pigen, Skunk, og den akavede nabodreng, Rick. Men der går ikke længe før Mr.
Oswald kommer ind i billedet og bryder denne
illusion ved at slå Rick ned. Årsagen er en løgn,
som Mr. Oswalds datter har fortalt. Og det er
lige præcis denne lille løgn, der sætter hele den
store tragedie i gang. Den ene sørgelige handling bringer den næste med sig og så videre,
indtil hele det lille parcelhussamfund ligger ned
og praktisk talt alt er i stumper og stykker.
Alt dette ville sandsynligvis være uudholdeligt
at opleve som beskuer - eller i hvert fald endnu
mere uudholdeligt - hvis ikke det var for de små
muntre scener, hvor samspillet mellem Skunk
og hendes far giver en form for comic relief. Og
lykkeligt slutter filmen da på sin vis også. Skunk
overlever og formår (symbolsk) at sige farvel til
sin barndoms ødelagte mennesker og omgivelser.

Stumper og stykker er en atypisk coming-ofage film, der forsøger sig med en særdeles
stærk, kras realisme. Den bliver til tider lovligt
tung og selvhøjtidelig i forsøget på at få budskabet ud til publikum, men det er på en måde
samtidig dens styrke. Filmen er mørk og trøsteløs, men heldigvis titter lyset også frem, når det
bliver allermørkest. Til trods for dens relativt
unge hovedkarakter egner filmen sig bedst fra
14 år og opefter. Den vil især være oplagt at
vise på eventuelle gymnasiehold.
Indledning
Filmen benytter sig til tider af en ret raffineret
fortællestruktur, hvor den enkelte delhandlings
klimaks vises og så først bagefter forklares; som
det eksempelvis ses i filmens første scene. Dette
kunne være relevant at nævne i sin indledning.
Man kan også med fordel fortælle om det britiske samfund og dets relativt stærke klasseopdeling, som filmen langt hen af vejen tager sit
udgangspunkt i.
Marc Honoré
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TAD STONES – DEN FORTABTE
EVENTYRER / RABALDERBIO
Spanien 2012
Instr: Enrique Gato
Manus: Javier López Barreira, Gorka Magallón,
Ignacio del Moral, Jordi Gasull, Neil Landau
Danske stemmer: Robert Hansen,
Sara Poulsen, Mads Knarreborg m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 92 min.
Udl: Angel
Prem: 9/1-2014
Aldersvurdering: Fra 7 år
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Tad Stones
-den fortabte eventyrer
sempelvis Indiana Jones. Animationsstilen er
simpel og naivistisk, men det er kun godt, for
det er nemlig med til at understøtte filmens lette
og muntre stil. Alt muligt kan ske - og sker. Og
grundet filmens stil virker det ikke helt urealistisk.

Handling
Bygningsarbejderen Tad Stones er lidt af en
dagdrømmer. Lige siden han var barn, har han
drømt om at blive en berømt arkæolog og gøre
store fund. En dag får Tads gode ven Professor
Humbert besked om, at den sidste del af en
tavle, der kan give adgang til en skjult inkaskat,
er blevet fundet. Tad bliver begejstret for nyheden og ender, grundet en række forviklinger,
med at tage afsted til Peru i stedet for Humbert.
I Peru mødes Tad med Sara Lavrof, der er datter
til Humberts kollega, professor Lavrof. Sammen
finder de ud af, at en gruppe onde lykkejægere,
der også er ude efter inkaskatten, har kidnappet professor Lavrof. Sara og Tad tager derfor ud
for at redde Lavrof og finde skatten - med gruppen af lykkejægere lige i hælene. Fremme ved
Macchu Picchu mødes de med den berømte arkæolog Max Mordon, der er Tads store idol og viser det sig - Saras forlovede.
Da de når tættere på den hemmelige skat i den
tabte by Paititi, møder de lykkejægerne, der
Nyhedskatalog - 2014/2015

tvinger professor Lavrof til at hjælpe dem med
at nå frem til skatten. Samtidig finder Tad også
ud af, at Max har konspireret med lykkejægerne og egentlig kun er interesseret i at finde
skatten for egen vindings skyld. Med hjælp fra
en godhjertet mumie får de besejret skurkene,
og alt ender alligevel godt og lykkeligt.
Vurdering
Der bliver ikke ligefrem spillet på helt vildt
mange strenge i Tad Stones, men den gør det
til gengæld nogenlunde godt. Der er fart over
feltet, og den fungerer fint som børneactioneventyrfilm med en dagdrømmer, der endelig
får mulighed for at udleve sin drøm, som tematisk omdrejningspunkt. Men på den anden side
er det også noget, man har set så mange gange
før, og denne gang gøres det egentlig ikke specielt meget anderledes.
Når det er sagt, vidner filmen heldigvis også om
en god portion begejstring for både animerede
filmuniverser og klassiske eventyrfilm som ek-

Den trækker desuden vellystigt på klassiske film
som Indiana Jones og Star Wars. Referencerne
er i høj grad rettet mod de voksne tilskuere, og
de yngre vil måske ikke altid forstå dem. Men
heldigvis er der også mange sjove elementer for
børnene. En stum, talende fugl, der udtrykker
sig ved hjælp af skilte, er eksempelvis et herligt
påfund. Det samme gør sig gældende for Sara
og Tads medfølgende peruvianske hjælper, der
er en hælervaresælgende taxachauffør med en
stor passion for sydamerikanske sæbeoperaer.

Tad Stones byder grundlæggende på god underholdning og action i børnehøjde. Og dens
morale - at man skal udleve sine drømme - er
fornuftigt leveret. Man kan på den måde sige, at
den forholder sig meget kærligt til tidligere film
i sin genre, mens den samtidig også er meget
ærlig omkring sin egen position blandt disse
film.
Indledning
I sin indledning ville det være oplagt at fortælle om, hvordan filmen læner sig op af Indiana
Jones-filmene. Derudover ville man også sagtens kunne bruge filmen som afsæt til at tale om
inkariget, Macchu Picchu og myten om den
tabte by Paititi. Man kunne måske ovenikøbet få
besøg af en arkæolog, der kunne fortælle om sit
arbejde.
Marc Honoré
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THE SELFISH GIANT
GB 2013
Instr: Clio Barnard
Medv: Conner Chapman, Shaun Thomas m.fl.
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Censur: 11
Spilletid: 91 min.
Udl: Angel
Prem: 5/3-2014
Aldersvurdering: Fra 13 år

The Selfish Giant
Handling
Filmen følger to teenagedrenge, Arbor og Swifty, og deres dagligdag i et ludfattigt område i
Bradford i det nordlige England.
Da drengene bliver sendt hjem fra skole efter et
slagsmål, beslutter de at tjene nogle penge ved
at samle og sælge skrottet metal. De sælger
deres varer til den lokale skrothandler, den demagogiske Kitten.
Udover at styre et halvkriminelt imperium bygget af affald og jern, arrangerer han også farlige hestevæddeløb på motorvejen. Arbor hungrer efter Kittens accept, men Kitten favoriserer
Swifty, som viser potentiale som væddeløbskusk, og derfor får lov til at ride Kittens hest.
Drevet af jalousi over Kittens opmærksomhed
mod Swifty, beslutter Arbor at stjæle skrot fra
Kitten og sælge det til en anden forhandler. Planen giver imidlertid bagslag. Kitten opdager Arbors snyd og skræmmer ham til at stjæle noget
specielt højspændingsledning for at tilbagebetale gælden. Drengene er ikke helt klar over
faren ved dette forehavende, og da Swifty skal
skære ledningen over, dræbes han af den elektriske strøm.
Arbor er knust og Kitten bliver arresteret. Kitten
fortæller politiet, at han er den skyldige, hvorved Arbor undgå at blive dømt.
Sluttelig sidder Arbor udenfor Swiftys mors hus,
som efter flere afvisninger, endelig lader ham
kramme sig og få lov til at dele deres fælles
sorg. Arbor drager herefter omsorg for Swiftys
elskede hest.
Vurdering
Både Charles Dickens ”Oliver Twist” og flere af
Ken Loachs socialrealistiske hverdagsdramaer
kommer en i hu, når man ser denne fine og gribende film.

28

Loach fordi drengen Arbor er lige så utilpasset
som Kes i Loachs mesterværk Kes og Dickens
fordi miljøet omkring skrotmagnaten Kitten
uvægerligt minder om tyvekongen Fagins hof af
lommetyve i bogen ”Oliver Twist”.

The Selfish Giant, som bygger løseligt på et
eventyr af Oscar Wilde fra 1888, er ikke kun rå
britisk realisme med et billedsprog præget af
hårde og grå toner. Det er også et eventyr med
skønne billeder af stor poetisk kraft. Instruktøren filmer til tider de to drenge i lange totaler. De er små fluepletter, som langsomt bevæger sig på revnede fortove og ukrudtsbestrøede marker, med det industrielle Nordengland som bagtæppe. Selv om disse scener er
brugt med et filmisk tempomæssigt formål – at
give beskueren en chance for at puste ud imellem de mange udbrud af close-ups – bliver de
aldrig illustrerende, men sætter de to drenge og
deres historie ind i en større kontekst. På eminent vis blandes disse flotte heltotaler af landskaber, elmaster, betontårne hyllet ind i tåge og
dis med realistiske scener med de mange
nærbilleder af ansigter og hænder.
De to hovedroller som henholdsvis Arbor og
Swifty spilles af Connor Chapman og Shaun
Thomas, og de er forrygende gode. Filmen er i

det hele taget en triumf for de unge og uprøvede skuespillere. Shaun Thomas’ lidt demonstrative rolle blænder ikke for den emotionelle
dybde af kraft, der er i hans fremstilling af den
stille vedholdende og etisk loyale figur Swifty,
hvorimod Connor Chapman er en af disse helt
naturlige unge talenter, som synes at finde
deres personlige højdepunkt i denne ene perfekte rolle, uanset om der skulle vise sig en
større skuespilkarriere fremadrettet.

The Selfish Giant er en klassefilm – ikke på højde
med mesterværker om Kes, Sounder eller den indiske instruktør Satyajits Rays fremragende filmtrilogi om drengen Apu. Men mindre kan også
gøre det. Det er mit håb, at rigtig mange børnefilmklubber vil binde an med denne gribende film.
Indledning
Da filmen beskæftiger sig med en række sociale problemstillinger (fattigdom, druk, lediggang
og ikke mindst hvordan drengene udnyttes til
farligt arbejde) er det vigtigt at påpege, at det
ikke er en hyggefilm, man skal se.
Man kan også nævne det udbredte fænomen
med at stjæle kobber, som også har været et
problem herhjemme.
Hans Peter Mehlsen.
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber
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THE WAY, WAY BACK
USA 2013
Instr. & Manus.: Nat Faxon, Jim Rash
Medv.: Steve Carell, Sam Rockwell,
Liam James, Toni Collette m.fl.
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Censur: A
Spilletid: 103 min.
Udl: Scanbox
Prem: 18/7-2013
Aldersvurdering: Fra 12 år

The Way, Way Back
Handling
Vi befinder os i nutidens USA – nærmere bestemt Massachusetts. Den 14 årige Duncan skal
med sin mor på ferie i hendes kærestes sommerhus ved havet. Med sig har de hendes kæreste, Trent, som anser Duncan for nul og niks
samt hans bitchy datter, som absolut heller ikke
gider have noget med Duncan at gøre. Her
mødes de med Trents nyligt skilte nabo Betty og
hendes belæste datter Susanna samt andre af
Trents bekendte. Tvunget til at være sammen
med disse mennesker oplever Duncan et stort
mismod og dyb kedsomhed.
Men en dag vover han sig ind i et vandland tæt
ved sommerhuset, og møder parkens utroligt
selskabelige leder, Owen, som tilbyder ham et
job. Uden moderens viden drager Duncan af
sted til parken hver dag og oplever både en mening med tingene, at høre til samt at være elsket og værdsat af nogen. En aften overværer
Duncan Trent flirte med en anden kvinde, men
han kan ikke få sig selv til at fortælle moderen
det. Samtidig er Duncan tiltrukket af Susanna,
og da deres lille sommerflirt når et højdepunkt
sker det samme aften, som han endelig fortæller moderen om Trents sidespring. Næste dag afbryder Trent ferien, og den samspilsramte og
midlertidige familie pakker sammen og forlader
sommerlandet. På vej ud af byen, springer Duncan imidlertid ud af bilen og tager hen til
vandlandet. Hans mor følger efter ham. Her
hører hun om Duncans dobbeltliv, den hemmelige verden, hvor han er elsket og værdsat. De
vender tilbage til bilen, men nu sidder Duncan
og hans mor sammen på bagsædet i gensidig
solidaritet og forståelse.

og bliver til en af årets sjove feel-good oplevelser.
Filmen fortæller morsomt og meget pointeret
om 14 årige Duncans sommer, med masser af
genkendelige tanker, følelser og oplevelser. Filmen er skrevet og iscenesat af Nat Faxon og Jim
Rash, som også spiller to minder roller i filmen.
De er kendt for at have skrevet manuskriptet til
The Descendents, og der er mange genkendelige træk fra denne sommerfilm - ikke mindst den
muntre dialog, som veksler mellem at være lun
og bidende, men også i skildringen af familiedynamikken og skilsmissetemaet, som mange
kan spejle sig i. Der er hele tiden i filmen en
hårfin balance mellem humoren og smerten,
ikke mindst fordi den har en bund af alvor, som
fint jonglerer med emner som skilsmisse, delebørn, papfædre og –mødre, lidt for meget hverdagsvin og så selvfølgelig teenageakavethed for
fuld udblæsning eminent velspillet af Liam
James i hovedrollen som Duncan.
Duncans metamorfose fra at være en mut og indesluttet hængemule til en ung mand med mål
og mening i livet føles måske lovlig smertefrit,
men filmens sjove og skæve humor, de gode
skuespillere og brugen af sentimental popmusik, gør filmen til en charmerende og sympatisk

oplevelse. Dens morale holder jeg meget af, idet
den er noget anderledes end ellers i amerikanske ungdomsfilm. Den bryder med de traditionelle familieværdier, og fortæller i stedet, at de
voksne kan du ikke bruge til så meget. Du skal
selv ud og finde din vej her i livet. Som da Duncan for første gang møder sin senere læremester Owen ved en Pacman-spillemaskine, og
han forsikrer Duncan om, at det er meget sjovere at gå sin egen vej og blive ædt af monstrene end at tage den sikre, gennemskuelige
vej gennem alle banerne.
Jeg er overbevist om, at rigtig mange af vores
unge i børne- og ungdomsfilmklubberne vil
nikke genkendende til ting i filmen og både
blive rørt og grine løs i denne fine og dejlige lille
”coming-of-age” film. Hermed videregivet min
bedste anbefaling.
Indledning
Filmen kredser om mange problemstillinger,
unge mennesker kender til. At føle sig overset,
den svære kærlighed, de voksne uforståenhed
m.m. Det kan man nævne i en indledning, som
ellers ikke er nødvendig for denne fine sommerfilm.
Hans Peter Mehlsen

Vurdering
The Way, Way Back er en af de her amerikanske ungdoms- og familiefilm, som popper op og
ud af ingenting (tænk blot på Juno), som med
et forholdsvis lavt budget og uden de helt store
og tunge stjerner overrasker på alle parametre
Nyhedskatalog - 2014/2015
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TOMBOY
Frankrig 2011
Instr. & manus.: Céline Sciamma
Medv: Zoé Heran, Malonn Lévana,
Jeanne Disson, Sophie Cattani m.fl.
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Censur: 7
Spilletid: 82 min.
Udl: Angel
Prem: Filmen har ikke haft dansk biografpremiere
Aldersvurdering: Fra 11 år

Tomboy
identitet. Det er en langsomt fremadskridende
og yderst ordknap film, som med sit dvælende
filmsprog giver os god tid til at studere personerne og lære om deres følelser og tanker. De
indre dramaer er i fokus.

Handling
Laure er en 10 årig pige, som lige er flyttet til
Paris med sin familie. Laure har et hemmeligt
ønske om at være dreng, og da hun en dag
møder nabopigen Lisa, præsenterer hun sig selv
som Mikaël.. Med sit androgyne look og drengeagtige påklædning, er det uhyre svært at afgøre, at Laure rent biologisk er en pige. Men der
er mange udfordringer for Laure i at fastholde
sin identitet som dreng. For eksempel må hun
nøje se efter, om hun er begyndt at få bryster,
inden hun smider blusen og begynder at spille
fodbold i bar overkrop med de øvrige drenge.
Lisa introducerer Mikaël til de øvrige børn i nabolaget, og fortæller, at ”han” er den nye dreng
i kvarteret.
Sommeren står for døren og det er tid til en
masse udendørs leg. Langsomt tiltrækkes Lisa
af Mikaël og hun forelsker sig i ham, upåagtet
at ’han’ jo faktisk er en pige.
Da en dreng har drillet Laures lillesøster, ryger
Mikäel i slåskamp med ham. Drengen møder op
med sin mor hjemme hos Laures forældre, og
Laures mor finder ud af, at Laure har udgivet sig
for at være en dreng. Moren bliver meget oprørt; hun tvinger Laure til at tage kjole på og gå
med rundt i nabolaget og fortælle sandheden –
også til Lisa. Ydmyget og ulykkelig flygter Laure
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ud i skoven, hvor ydmygelsen kun bliver større,
da de andre børn indhenter hende, trækker
bukserne af hende og ved selvsyn konstaterer,
at Mikaël er en pige. Efter en periode, hvor
Laure holder sig for sig selv, dukker Lisa op
udenfor Laures hus. Laure går ned til Lisa, og
de starter på en frisk, da Laure fortæller Lisa sit
pigenavn.
Vurdering
Tomboy betyder drengepige på engelsk, men er
også titlen på denne fine franske film fra 2011
instrueret af Céline Sciamma, som modigt udforsker temaet omkring flertydig seksualitet.
”Filmen er dobbelttydig omkring Mikaëls følelser for Lisa. Den leger med forvirringen. Sådan
har jeg ønsket det”, har Sciamma udtalt.
Filmen har vundet et hav af priser, bl.a. ved
filmfestivalen i Berlin i 2011, men den har
endnu ikke fundet nogen dansk distributør til
visning i biograferne, så den henlever foreløbigt
et beskedent liv på DVD. Det er formentlig heller ikke en film, som vil tiltrække det store publikum og derved tjene penge. Men i vores sammenhæng og i særdelshed i en undervisningssammenhæng fortjener den et par ord med på
vejen.
Filmen tematiserer kønsidentitet og er oplagt at
bruge som afsæt til at tale om køn, roller og

Det er svært at vurdere hvorvidt en art-film,
som Tomboy oplagt er, kan bruges i vores sammenhæng. Den er nok på mange måder for speciel til vores klubber med sine mange anderledes virkemidler bl.a. nærbilleder og ordknaphed, ligesom den jo på indholdssiden handler
om meget følsomme emner, som nogle unge
uvægerligt vil synes kommer for tæt på eller
anser for at være uvedkommende.
Men uvedkommende er filmen på ingen måde.
Den giver masser af refleksion over forskellen
på pige- og drengeroller og kvinde- og manderoller og ikke mindst retten til at være den, man
er.
En ting har dog irriteret mig meget ved filmen,
og det er moderens meget voldsomme reaktion,
da hun opdager sin datters dobbeltspil. Det er
voldsomme scener, hvor hun både slår Laure og
ydmyger hende til at gå i kjole. De kan virke
skræmmende på nogle og synes også noget
unødvendige set i forhold til filmens ellers rolige leje.
Anbefales primært til undervisning eller til
filmklubber, som tager en chance. Det vil være
en god ide at se filmen først.
Indledning
Der skal ikke herske tvivl om, at en indledning
til denne film er påkrævet. Filmen kræver meget
af sin tilskuer ikke bare på grund af indholdssiden om køn, roller og identitet, men også filmens udtryksside (ordknapheden, det langsomme tempo) er anderledes end mange børn og
unge er vant til.
Hans Peter Mehlsen
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

Data:

TURBO
USA 2012
Instr: David Soren
Manus: Darren Lemke, Robert D. Siegel,
David Soren
Danske stemmer: Mathias Klenske,
Søren Ulrichs, Simon Stenspil, Amin Jensen m.fl.

Censur: A
Spilletid: 89 min.
Udl: FC
Prem: 10/10-2013
Aldersvurdering: Fra 6 år

Turbo
Handling
Turbo, er en animeret højoktan-komedie om en
snegl med store drømme – meget store drømme!
Turbo er ikke tilfreds med at leve livet i snegletempo, og han har kun ét mål: at vinde verdens
største racerløb, Indy 500. Når Turbo ikke henført ser løbet på tv og råber ”jeg elsker dig,
Guy!” til skærmen og Indy 500-stjernen Guy
Gagné, træner han utrætteligt og måler sine
fremskridt med en tommestok. Hans rekord er
næsten 1 meter på 17 minutter!
Turbos store drømme passer imidlertid dårligt
sammen med det sneglesamfund, han er en del
af. Her handler det om at stemple ind hver morgen i tomathaven under credoet ”pluk, sorter,
spis!”, alt sammen under ledelse af Turbos sikkerhedsbesatte og jordbundne bror Chet, der
bl.a. står i spidsen for det månedlige sikkerhedsmøde.
Da Turbo atter engang uden tanke på egen sikkerhed satser hele huset og nær hakkes i stykker af en græsslåmaskine, fører Chets og hele
sneglesamfundets misbilligelse ham ud på en
færd, der bliver begyndelsen på at få opfyldt
hans store drøm. Turbo hvirvles fra en motorvej
videre hen på motorhjelmen på en bil og ind i
bilens luftindtag. Eksplosiv kvælstofforilte pumpes ind i hvert atom af Turbos krop og ændrer
hans molekylære struktur. Uheldet tilfører Turbo
utrolig fart – han kan nå 320 km. I timen – og
han ræser nu afsted som en neonkugle ad Los
Angeles’ gader for til sidst at vende pumpet tilbage til tomathaven.
Men selv en turboladet Turbo kan ikke opnå mirakler på egen hånd. Heldigvis vil skæbnen, at
både Turbo og Chet fanges af Tito, der sammen
med sin fornuftige bror Angelo ejer den ikke
særlig lukrative forretning Dos Bros Tacos. Titos
egentlige passion er snegleræs, og ved snegleNyhedskatalog - 2014/2015

ræsenes base, The Starlight Plaza, møder Turbo
de øvrige racer-snegle: de cool ’es-car-go’snegle med de beskidte munde og sneglehuse
pimpet som miniracerbiler. Her føler Turbo sig
endelig hjemme. Da Tito opdager Turbos ekstraordinære evner, går turen snart til Indy 500, og
snegle og mand sætter alle sejl til for at få Turbo
med i løbet mod hans store helt, Guy Gagné.
Spørgsmålet er nu, om det umulige virkelig kan
ske – kan en snegl vinde Indy 500?
Vurdering
Personligt var – og er – jeg vild med Thomas
Borchs Disko Ormene fra 2008, som har
samme omdrejningspunkt som Turbo – man
skal ikke give op, men forfølge sin drøm (selvom den kan synes umulig).

Turbo er et miskmask af superhelte- og racerløbs-film, men er først og fremmest en underdog-fortælling. Karakteren Turbo har alt, der
kendetegner en underdog – fuldstændig som
ormen Bjarne, der blot drømmer om at synge og
spille. Man forventer sig intet af en snegl, hvis
liv er fyldt med forhindringer, som fx at være
virkelig, virkelig langsom. Turbo er elskelig hans ihærdighed og det, at han nægter at give
slip på sin drøm, gør ham til meget mere end

bare en snegl. Faktisk slår det ham slet ikke at
give op. Talent er en blanding af hårdt arbejde
og held, og det er, hvad Turbo er.
Jeg synes, at filmen er vanvittig morsom og
meget, meget anbefalelsesværdig. Den er aldrig
rigtigt uhyggelig, så den kan sagtens vises for
de mindre børn – men den kan også vises for
de større børn. Faktisk vil jeg tro, at selv de unge
til f.eks. et Marathon ville more sig fortrinligt.
Som altid med film skabt af Dreamworks, er der
tænkt på, at alle aldre skal have en god oplevelse ud af filmen. Indbegrebet af ’Familiefilm’,
må være når både børn og voksne bliver en oplevelse rigere og det kan Turbo.
Indledning
Måske børnene har set Disko Ormene og man
kan tale om dyr som snegle og orme og hvilke
egenskaber de besidder. Begge er langsomme
og har ingen arme, hvilket begrænser deres udfoldelsesmuligheder væsentligt – eller gør det?
Når man har en drøm, bør man forfølge den –
lige meget hvor umulig den kan synes. Hvis en
orm kan blive popstjerne og en snegl vinder af
Indy 500, er intet umuligt!
Janne Flatau
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Giffoni
Bedste film 2011
og
Europæis Bedste
ke film.
BUSTER B
Manuskri edste
pt 2011

VIDUNDERBØRN
Tyskland 2011
Instr: Markus Rosenmüller
Manus: Stephen Glantz, Kris Karathomas,
Marcus O. Rosenmüller, Rolf Schübel
Medv.: Elin Kolev, Imogen Burrell m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 100 min.
Udl: Angel
Prem: Filmen har ikke haft dansk
biografpremiere
Aldersvurdering: Fra 14 år

Vidunderbørn
kunne nemt ende som en kliché, men i stedet
bliver figuren repræsentant for alt, hvad der var
galt med nazisterne: intelligente og velformulerende og samtidig brutale, hjerteløse og
ubærligt grusomme.
Børnenes spil er fremragende - ikke mindst den
unge tyske violinist Elin Kolev som giver en fantastisk præstation som den unge jødiske mand
Abrascha.

Handling
Den aldrende pianistinde Hanna Reich modtager en kuvert. Kuvertens indhold er et gammelt
nodeblad, som får hende til at mindes tilbage,
og hun fortæller sit barnebarn, Nina, om sine
oplevelser under krigen.
I 1941 i byen Poltawa i Ukraine møder den dengang 12 årige Hanna de to jødiske, musikalske
vidunderbørn Larissa og Abracha. Gennem musikken udvikler de tre børn et dybt venskab,
men da Hitler angriber Rusland, ødelægges
idyllen.
Hannas tyske far mistænkes for at være spion,
og Larissas og Abrachas familier hjælper Hannas familie med at gemme sig for de russiske
styrker. Da de tyske styrker invaderer området,
er det de jødiske familiers tur til at flygte og
gemme sig. Nu er Hanna og hendes forældre
hjælperne, men ikke alle kan reddes.
Musikken bliver redningen for Larissa og Abrascha. Den tyske SS-oberst Schwartov vil benåde de to jødiske vidunderbørn, hvis de kan levere en perfekt koncert til Himmlers fødselsdag.
I virkeligheden håber og forventer han, at de vil
fejle. Den skæbnesvangre koncert er filmens klimaks. Abrascha spiller perfekt, mens følelser og
tanker om de sidste måneders grusomheder
overmander Larissa. Hun bryder sammen over
klaveret, og vi hører efterfølgende, at Abrascha
fik lov at overleve, mens Larissa blev dræbt i en
koncentrationslejr.
Tilbage i nutiden mødes Abrascha og Hanna
igen, og nodebladet i kuverten viser sig, at være
den melodi, de tre børn i fællesskab komponerede dengang i 1941.

Vurdering
En af de mest triste og meningsløse statistikker
om 2. verdenskrig, er den, at op imod 1,5 mil-
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lioner jødiske børn blev dræbt af nazisterne.
Kendsgerningerne er blevet filmatiseret før –
mest berømt i Anne Franks Dagbog, men også
film som Au revoir les Enfants og Drengen i den
stribede pyjamas løber mig i erindring.

Vidunderbørn har Hitlers Operation Barbarossa
som sit historiske omdrejningspunkt, og tegner
et tidsbillede set gennem børnenes øjne. Filmen
er en troværdig og rørende fortælling om de
meningsløse konsekvenser af Hitlers raceideologi – uden blodige voldscener eller fysisk brutalitet.
Vidunderbørn kan ligne en TV-spillefilm, hvilket
måske skyldes, at den ikke har haft de store
budgetter at gøre med. Men det rokker ikke
ved, at filmens nedtonede tilgang til dette dramatisk og uhyggelig stykke verdenshistorie er
intelligent, følsomt og nuanceret lavet. Portrættet af både russerne og nazisterne bæres af rige
karakterportrætter og et godt manuskript. Det
gælder ikke mindst filmens charmerende, men
uhyggelige SS-oberst Schwartov, som i bogstaveligste forstand presser de jødiske børnemusikere ud i en kamp på liv og død. Dette portræt

Trods filmens barske udgangspunkt er den ikke
for voldsom for de ældste i vore filmklubber. Her
vil de trods filmens til tider rolige tempo og
smukke musikpassager nemt kunne identificere
sig med de unge personer og deres dybe venskab, der bunder i en fælles interesse og trodser
kulturelle og økonomiske forskelligheder.
Vidunderbørn er ikke i dansk biografdistribution
og forefindes kun på DVD. Filmen vandt prisen
for bedste manuskript for børn ved Busterfestivalen i 2011
Indledning
Filmens historiske ramme skal selvfølgelig
præsenteres. Om Holocaust – antisemitisme og
Hitlers racelære med jødeforfølgernes til følge –
både i Tyskland og i de tyskbesatte områder. Det
er vigtigt at fortælle børnene, at det først er
Hannas familie, som russerne er ude efter og
bagefter, da tyskerne har invaderet Rusland, er
de jødiske familier forfulgt.
Filmes langsomme tempo skal også nævnes, og
at det ikke er en krigsfilm fuld af vold og action
de skal se.
Hans Peter Mehlsen

Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber
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WALKING WITH DINOSAURS
Australien/USA/GB 2013
Instr: Neil Nightingale, Barry Cook
Manus: John Collee
Danske stemmer: Mathias Klenske,
Caspar Phillipson, Mathilde Kaysen m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 88 min.
Udl: FC
Prem: 19/12-2013
Aldersvurdering: Fra 7 år

Walking with dinosaurs
Handling
Baseret på BBCs banebrydende, tre gange
Emmy-vindende tv-dokumentarserie Walking
With Dinosaurs fra 1999 kommer nu spillefilmen af samme navn, befolket af computer-animerede dinosaurer sat ind i virkelige naturoptagelser filmet i Alaska og New Zealand. Hvor dokumentarserien simulerede en naturdokumentar om den mesozoiske æra, der strakte sig fra
cirka 66 til 252 millioner år siden, introducerer
spillefilmen Walking With Dinosaurs os for den
lille dinosaur Patchi, der lever i slutningen af
kridttiden 70 millioner år tilbage og er ud af
’pachyrhinosaurus’-familien – hvilket er græsk
for ’brednæset øgle’.

ender med at blive bidt af et sultent rovdyr. Men
det er også de samme kvaliteter, der i sidste
ende hjælper ham til at blive en sand leder, da
han og hans bror under en skovbrand separeres
fra flokken og pludselig må træde i karakter for
at overleve.

Den nyudklækkede unge Patchi er langtfra den
stærkeste unge i sin flok. I en verden, hvor du
er historie, hvis ikke du har fysisk styrke, må han
derfor bruge sin kløgt og sit hjerte for at hævde
sig - ikke mindst over for sin ældre bror Scowler, der har ambitioner om at gå i farens fodspor
som flokkens leder. Til at hjælpe sig har Patchi
sin gode ven, den livlige, papegøjelignende fugl
Alex, og så er Patchi heldigvis både nysgerrig,
modig og evigt optimistisk. Det er disse kvaliteter, der får ham rodet ud i en situation, der efterlader ham med et genkendeligt hul i sin
”krave”, fordi han søger uden for flokken og

Filmen er til gengæld udstyret med en fortæller,
som er frygtelig irriterende! Alt bliver forklaret
og kommenteret og jeg er ikke i tvivl om, at meningen er, at det skal være både lærerigt og
sjovt, men som voksen krummer man altså
tæer. Forhåbentlig synes børnene ikke, det er
nær så fjollet og de vil muligvis synes om filmen
– primært hvis de i forvejen er glade for dinosaurer. Det er en forudsigelig rammefortælling
om en tvær teenager og hans palæontologonkel Zach, der sætter scenen for hovedfortællingen, hvor vi følger den lille pachyrhinosaurus
Patchis vej fra upåagtet udskud til flokkens
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Vurdering
Visuelt er denne rejse ind i dinosaurernes verden fantastisk. Animationen af figurerne er storslået og fungerer i den virkelige natur, de er placeret i – i Alaska og New Zealand. Det er som
voksen befriende, at dinosaurerne ser ud og opfører sig som dyr – de har ingen menneskelige
og følelsesmæssige udtryk.

førerhan. Det er en gennemtærsket coming of
age-historie om den fjollede outsider, der overvinder indre og ydre udfordringer, klarer skurken og får pigen.
Filmen indeholder enkelte skræmmende scener
og den er derfor svær at anbefale til de mindste
– til gengæld tror jeg, de større børn vil finde
den lidt barnlig – medmindre selvfølgelig, man
er stor dinosaurerfan. Den må kunne ses fra
børnehaveklasse med en god indledning, så
børnene er forberedt på de farlige situationer
Patchi og hans flok kommer i og ved, at de slipper helskindet fra det.
Indledning
Som nævnt bør man nok forberede børnene på
den til tider dramatiske historie – bl.a. mister
Patchi både sin mor og far, han skal sammen
med flokken undslippe både kødædende rovdyr
og en mægtig skovbrand. Herudover vil en oplagt optakt til filmen naturligvis være at fortælle noget om dinosaurer, om den tid de levede på
og eventuelt, hvorfor de ikke overlevede udviklingen. Man kan også tale om, at det ikke altid
er størrelsen, men måske gørelsen, det kommer
an på – i både krig og kærlighed.

Janne Flatau
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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 medlemmer
af DaBUF, der har indgået disse favorable aftaler til fordel for medlemsklubberne.

Jesper Waldvogel Rasmussen
Instruktør af kortfilmen SES
Jesper er uddannet producer på The American Film Institute i Los Angeles. Han har skrevet
en række manuskripter til både kortfilm og TV-serier (bl.a. som hovedforfatter på ”2900
Happiness”), men Jesper har også – da han trængte til en inspirationspause – arbejdet som
skolelærer. Det var dette job, der gav ham ideen til kortfilmen SES, som blev hans instruktørdebut. Filmen har vundet en lang række priser over hele verden, og de, der deltog i Landsseminaret 2009, havde her fornøjelsen af filmen. Jesper deltog sammen med de to hovedrolleindehavere Coco Hjardemaal og Mikkel Juul Jensen til DaBUFs Ungdomsfilmgennemsyn
2009 i Nyborg. Jesper og hans to unge skuespillere kommer gerne ud og fortæller om arbejdet med filmen og tankerne bag den.
Pris for arrangementet: kr. 2500,- hvis Jesper kommer alene, kr. 3000,- hvis en af
de unge skuespillere er med og kr. 3500,- hvis begge de unge skuespillere er med
+ transport
Henvendelse til: Jesper W. Rasmussen: Mobil 2637 0824/ jesper@colbyco.dk

Thomas Borch Nielsen
Manden bag Disco Ormene og Marco Macaco
Thomas Borch Nielsen er instruktøren bag den succesrige danske animationsfilm ”Disco Ormene” og producent
på filmen ’Marco Macaco’ der havde premiere i efteråret 2012. I underholdende stil fortæller Thomas om hele
processen i at skabe en animationsfilm. Lige fra, hvordan ideen til filmen med regnorme opstod, til hvordan man
får en orm uden arme til at spille på guitar eller hvordan aben Marco blev en filmstjerne! Der vil blive vist masser 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

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 bestille Carl Quist-Møllers foredrag om tegnefilm. Carl har blandt andet designet og animeret Jungledyret Hugo, og
i 2012 var han aktuel som årets julemærkekunstner. 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 kontakte sekretariatet først for at opnå rabatten.
Arrangementet koster 8.000 kroner + transport og fortæring.
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Alex Scheunchen
Børneskuespiller
Mød den ægte ’Ivan Olsen’ - ’Gummi Tarzan’!
Alex Scheunchen fik som 9-årig hovedrollen som Ivan Olsen i Søren Kragh-Jacobsens film “Gummi tarzan”
fra 1981. Alex kommer gerne ud og fortæller historien om hvordan han i sin tid fik rollen som Ivan Olsen
og om oplevelserne med at være børneskuespiller. Det var meget arbejde for en 9-åring med optagelser
der foregik i to en halv måned i stræk og hver aften måtte han øve replikker til næste dag. Men der var
også meget spændende, især husker han en episode, hvor han i Nordhavnen skulle falde i vandet på vej
væk fra en kran. Alex taler også gerne om ‘afskærmning af børn mod presse’ problematikken, som han har
god 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 1800 kr. pr. time + transport.
Henvendelse til Alex på mail: snabeldyr46@hotmail.com eller telefon: 26 74 44 46

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). Deni fik sin instruktørdebut i
2014 med tv-serien “The Stunt Comedy Show” som pt vises på DR
Ultra. Serien er desuden solgt til flere lande. Deni har skrevet, instrueret og spiller hovedrollen i serien.
Stuntshows
Vi fortæller om vores job og gamle/aktuelle produktioner, vi har arbejdet på. Vi vil samtidig krydre dette med actionsekvenser og demonstrationer. Ud over os selv bruger vi også publikum som forsøgspersoner. Der vil blive demonstreret slagsmålsteknikker, faldteknikker, at arbejde med stuntrekvisitter, special effekts alt sammen gjort på en fantastisk uhøjtidelig måde med et glimt i øjet og
masser af humor. Det er underholdning som både børn og voksne
vil få stor glæde af, og vi garanterer masser af grin, gys og spænding for alle aldre.
Stuntshow pakke 1
25 - 30 min stuntshow/demonstration inkl. lille special effekts pakke pris er kr. 6.500,Stuntshow pakke 2
40 - 45 min stuntshow/demonstration inkl. stor special effekts pakke pris er kr. 8.300,Foredrag: Stunts og vold på film
Der fortælles om stuntarbejdet og om det at lave vold på film. Jeg fortæller om slagsmål, fald, bilstunt, wirestunt og specielle opgaver. Jeg tager
tilhørerne med ’behind the scenes’ og fortæller om det at løse en stuntopgave på film/tv. Hvad mange ikke ved er, at ikke nok med, at det færdige produkt skal se godt ud for publikummet/seerne, skal vi i vores job også tilfredsstille instruktøren/producenten samt få skuespillerne til at
se så godt og overbevisende ud i deres actionøjeblikke som muligt.
Filmvolden afmystificeres ved demonstration af, hvordan man bruger forskellige teknikker til at “snyde” i et filmslagsmål og desuden fortælles om
brug af lydeffekter/stuntdouble/computergrafik o. lign. Jeg fortæller kort min egen historie, fra jeg ved et tilfælde kom ind i stuntbranchen til 16
år senere at vinde 2 første præmier ved de uofficielle Verdensmesterskaber i Stunt.
Der kan også fortælles om, hvordan jeg lavede tv-serien “The Stunt Comedy Show”, som har taget 3 år at lave.
Varighed: 45 - 60 min pris kr. 5.000,Alle priser er excl. moms, transport, evt. kost og logi
Henvendelse til: dj@stuntgroup.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. Derfor har han medvirket i mange forskellige film, lige fra små produktioner med alternative arbejdsformer over
traditionelle film til store produktioner med mange specieleffekts. Med den viden vil han fortælle os om, hvordan det er at medvirke som skuespiller i de forskellige produktioner. Vi har også set Nikolaj i flere børnefilm
og vil derfor have speciel interesse i netop de erfaringer, han har gjort på dette område. Nikolaj vil også gerne
fortælle om sin seneste film ’Klassefesten’, som har været en stor succes blandt de unge.
Arrangementet varer ca. 1 time og koster 4.500 kroner + transport.
Henvendelse til: kopernikus@email.dk

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

Kaspar Munk
Instruktør af filmen HOLD OM MIG og YOU & ME FOREVER
Kaspar Munk har de seneste år instrueret flere kortfilm for børn og unge. Han har instrueret spillefilmene ’Hold om
mig’ og ’ You & Me Forever’, der er barske ungdomsfilm, som er inspireret af virkeligheden. Både Hold om Mig og
You & Me Forever har vundet en ’Robert’ for bedste Børne- og ungdomsfilm. Kaspar har lavet film lige siden gymnasiet og har flere gange været i USA og gået på skole for at lære filmhåndværket at kende. Han kommer gerne ud,
viser klip fra sine film og taler om sit arbejde som instruktør. Hvad laver en filminstruktør egentligt? Han fortæller
også om hvordan idéen til filmene startede og om arbejdet med de unge skuespillere – og hvordan man forholder
sig til hårde emner som gruppepres, ensomhed og kærlighed på film.
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. 5.000,- samlet + transport.
Henvendelse til: kaspar@kasparmunk.com

Julie Sandra Brochorst Andersen
Spiller hovedrollen i filmene HOLD OM MIG og You & Me Forever
Julie er 20 år og student fra Johannes Gymnasiet på Frederiksberg. Hun spiller hovedrolle i filmene ”Hold om mig” og
”You & Me Forever” der begge er instrueret af Kaspar Munk. Julie fortæller om, at inden hun gik til casting på sin
skole, havde hun aldrig troet, at hun kunne stå foran andre og spille skuespil – nu elsker hun det. Det har lært hende
en masse, både skuespilmæssigt, men også i forhold til sig selv. Hun er ikke længere så genert, og hun har fået mange
nye venner, efter hun kom ind i filmverdenen. Derudover har Julie studeret på Lee Strasberg Theatre & Film academy i New York og går med overvejelser om at søge ind på skuespillerskolen i fremtiden.
Pris 2.000.- + transport.
Henvendelse til Julie på: jsba01@hotmail.com el. tlf.nr. 20 86 48 02
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Tina Klemmensen
Lær at lave din egen Postmand Per/ Høne på Flugt /Walter og Trofast dukke
og hør hvordan det er at arbejde som dukke-animator.
Deltagerne på workshoppen modellerer deres helt egen Postmand Per eller en høne fra Flugten fra Hønsegården
eller Walter og Trofast i modellervoks, mens jeg fortæller, hvordan det er at arbejde som animator på bl.a. Postmand
Per og Flugten fra Hønsegården.
Bare rolig; jeg guider alle gennem hvordan man får en klump modellervoks til at ligne Postmand Per/de karakteristiske høns eller Walte og Trofast og viser tricks undervejs. Alle får deres dukke med hjem og jeg slutter workshoppen med at vise et afsnit af
Postmand Per/ Flugten fra Hønsegården og fortælle lidt om hvordan, lige præcis dét 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 voksne med.
(I skal regne med en materialeudgift på 10 kr. pr. deltager. Jeg bestiller materialerne og får dem sendt til det sted, hvor workshoppen foregår).
Om Tina Klemmensen
Tina er uddannet dukkeanimator hos Aardman i England og har blandt andet arbejdet på Flugten fra Hønsegården og Postmand Per. Hun arbejder 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/

Personligt kulturmøde i biografen
Oplæg og unikke kulturmødefilm som Satellite Boy, Bliv!, Raketten, MGP Missionen,
Beneath Clouds 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 hvorfor de kom til Danmark, og om hvordan livet udfolder sig i deres oprindelige lande og kulturer.
Temaerne er mange, men fællesmenneskelige. Der er højt til loftet, plads til dumme spørgsmål, og masser af stof til eftertanke for både store og
små.
Salaam Film & Dialogs hovedaktiviteter er Salaam Filmfestival og Salaam Skole, som turnerer i hele landet. Læs mere om os og vores oplægsholdere på www.salaam.dk.
Pris for oplæg: 2000,- kr. + transport.
Ring og hør nærmere! Henvendelse til leder Solveig Thorborg på: solveig@salaam.dk el. tlf.nr. 32 118 288

Oliver Ussing
Instruktør af filmen Min bedste fjende.
Er det okay at lave en film der viser grov mobning? Eller gør det bare ondt værre? Oliver tager udgangspunkt i
tilblivelsen af sin film Min bedste fjende og fortæller lidt om, hvorfor han synes, denne film var vigtig at lave. Og
om arbejdet med de unge, mange af dem uprøvede, skuespillere.
Pris 2000,- + transport.
Henvendelse til: mail@oliverussing.dk
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Brug dit hjerte som telefon
WIKKE & RASMUSSEN
fylder 30 i år
Michael Wikke & Steen Rasmussen - makkerpakkeret bag film som ”Hannibal
& Jerry”, ”Flyvende Farmor” og ”Der var engang en dreng – som fik en lillesøster med vinger” har i anledning af deres 30 års jubilæum sammensat et
særligt program for hele familien: ”Brug dit hjerte som telefon”, hvor de viser
klip fra deres mange produktioner, fortæller om deres film og tv-serier, og så
bliver der selvfølgelig også mulighed for at synge med på alle sangene – fra
”Voldsom Volvo”, ”Ridder Lykke”, ”Jeg vil ha’ en baby”, ”Vi er stjernestøv” til ”Brug dit hjerte som telefon”.
W&R kommer også gerne ud og fortælle om deres arbejde med enkelte film, lige fra idé til den færdige film, som de viser og fortæller om.
W&R har i deres karriere både skrevet, produceret, instrueret og spillet med i en lang række film, radio- og tv-serier og stod også bag DRs
succes julekalender i 2012: ”Julestjerner”. De modtog Pråsprisen i 2007.
For yderligere oplysninger om priser og indhold kontakt: Susanne Kier
e-mail: sk@kiercom.dk
Mob +45 31186945
www.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 begyndte
som stemme til ”Prins Erik” i Disneys ”Den lille havfrue”, og er den dag i dag manden bag stemmen til så
forskellige figurer som Grisling, Byggemand Bob, Pumba, Sorteper, Scooby-Do, Yoda, Johnny Bravo, Dexter, Jokeren, Dupont og Dupond, Superman, Taz – og mange flere.
Derudover har Lars instrueret de danske stemmer på biograffilm som Skønheden og Udyret, Aladdin, Løvernes Konge, Tarzan, Toy Story 1-3,
Shrek 1-4, Kung Fu Panda 1 og 2, Biler 1 og 2, Find Nemo, Monsters Inc., De Utrolige, Ratatouille, Lego-filmen: Et klodset eventyr – og flere
endnu.
Lars vil fortælle om det sjove arbejde med at lægge stemme til tegnefilm, og vil give eksempler på sine mange figurer. Der vil blive vist klip fra
studiet, hvor man ser skuespillere arbejde med at indtale stemmer, og Lars har også en 6 minutters tegnefilm med, som han vil ”dubbe” med 3
forskellige stemmer, live og direkte på scenen! Bagefter er der tid til spørgsmål, og hvis publikum har nogle replikker de gerne vil have Lars til
at sige, så er der også plads til det.
Arrangementet 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 på mail til: lthiesgaard@gmail.com eller telefon: 40 74 65 05

Lær at lave film med Filmfabrikken
Filmfabrikken på Møn er en filmskole for unge mellem 13 og 18 år.
Basisuddannelsen er 3-årig og Filmfabrikkens kerneområde. Men Filmfabrikken arrangerer og
rejser også rundt med kurser, som vi nu kan tilbyde Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber.
Kurset giver indblik i filmprocessen, og der er ’hands on’ i alle faser. Forløbet slutter med en
lille film. Idégrundlaget er at supplere filmklubbernes filmvisninger med et praktisk filmkursus,
som giver indblik i og ny forståelse for filmmediet.
Filmfabrikkens kurser for DaBUF varer fire timer og har Filmfabrikkens faglærere som inspiratorer og konsulenter.
Maximum antal deltagere: 40.
Pris: Kroner 8.000,- plus rejseomkostninger.
Kontakt: mail@filmfabrikken.dk www.filmfabrikken.dk
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Jette Termann
Casting
Mange drømmer om, at spille med i en film /tv. Hvad er casting? Hvad sker der under en casting og senere på optagelserne. 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
optagelserne 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 udgangspunkt 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 filmens stemninger, storyboard og figurer.
Undervejs viser Esben filmklip og billeder fra den prisbelønnede
kortfilm “Drengen i Kufferten” hvor pindsvinet Morten putter sin lillebror i en kuffert og smider ham i skraldespanden, spillefilmen
“Den Kæmpestore Bjørn” hvor børnene Jonathan og Sophie dybt inde i en svensk skov møder en 30 m. høj bjørn med en granskov voksende på
ryggen, og hans nyeste spillefilm “Fjerkongens Rige” om kaninen Johan, der er på en stor rejse.

“Fjerkongens Rige” er i biograferne i første halvdel af 2014 og kan bookes til sæson 2014/15.
Pris: 4000.- plus transport
Henvendelse: esbentoft@gmail.com

Tommy Duus
Casting
Kom bag om filmen og hør hvordan man caster skuespillere, finder statister og giv jeres medlemmer
selv muligheden!
Tommy Duus fra Dansk Skuespillerkatalog (Dask – Online) vil fortælle anekdoter om, hvordan man
vælger den rette skuespiller, fortælle om hvordan en film bliver til bag kameraet og give råd om,
hvordan man selv kan få chancen for at blive statist eller skuespiller.
Book Dask-Online v/Tommy Duus til en spændende klubaktivitet før eller efter en film, eller i
forbindelse med et klubmøde i DIN børne- og ungdomsfilm klub.
Dask-Online motto er: Du skal ikke drømme, men have ambitioner... så kommer du langt!
Pris kr. 500,- pr time (ex moms) + transport jf. statens takster
Se mere og kontakt Tommy Duus for et oplæg på www.dask-online.dk og info@dask-online.dk
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Forord til Filmlisten
2014-15

Nedenstående er et udvalg af 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). Fra 2007 er alle anmeldelser at finde på hjemmesiden. Står en film uden KB, findes den kun på hjemmesiden.
Alle nyheder er fremhævet. Forkortelsen Afv. betyder, at vi afventer.

BEMÆRK
En lang række udlejere har skrottet deres 35mm kopier og vi har valgt at gøre det samme. Kolonnen med 35mm titler er fjernet fra
Filmlisten. Der er stadig en række udlejere, der kan tilbyde ældre titler på 35mm – se nedenfor. Her følger orientering om, hvad de
enkelte udlejere tilbyder i den kommende sæson:

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

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 på DCP.

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

Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

Titel
A good day to die hard, USA 2013
Abepigerne, Sverige 2011
Abernes Planet: Oprindelsen, USA 2011 - KB-12
Alice i Eventyrland, USA 2010, KB-10
Alle for to, DK 2013, KB-13
Alvin og de frække jordegern 3, USA 2011
Anchorman 2, USA 2013 - fra 1/1-2015
Angel’s share, The, GB 2013
Antboy, DK 2013 - NYH-14
Arriettys hemmelige..., Japan 2010 - KB-12
Arthur og de to verdener, Frank. 2010
Arthur og Maltazars hævn, Frank.
Arthur og Minimoyserne, Frank. 2006, KB-07
Asterix - Obelix og briterne, Frankrig 2012
Avatar, USA 2009, KB-10
Avengers, The, USA 2012
Beautiful creatures, GB 2013, KB-13
Bjergkøbing Grand Prix, Norge 1975 - KB-12
Bluebird, USA 2013
Bogtyven, Tyskland, USA 2013 - fra 1/1-2015
Bolt, USA 2008, KB-09
Bora Bora, DK 2011
Brendan og hemmlighedernes bog, Ir. 2009, KB-13
Bully, USA 2011
Buried, USA 2010
Butler, The, USA 2013
Børnehjemmet, Spanien 2007, KB-08
Børnene fra Mount Napf, Schweiz 2011
Captain America: The winter soldier, USA 2013
Carrie, USA 2013 - NYH-14
Cars 2, USA 2011 - KB-12
Carsten & Gittes filmballade
Chihiro og heksene, Japan 2001, KB-04
Clara og Bjørnenes hemmelighed, Schweiz 2012 - NYH-14
Cowboy, Indianer og Hest, Belgien 2009
Croods, The, USA 2012, KB-13
Cykelmyggen og minbillen, DK 2014 - fra 1/1-15
Dallas buyers club, USA 2013 - fra 1/1-2015
De eventyrlige vogtere, USA 2012, KB-13
De urørlige, Frankrig 2011, KB-13
Delivery man, USA 2013
Den grønne cykel, Saudi Arabien 2012 - NYH-14
Den hundredeårige, der…, Sverige 2013
Den Kæmpestore Bjørn, DK 2011, KB-11
Den lille Julemand, Frank. 2010 - KB-13
Den lille Julemand og det magiske snefnug, Frank. 2013
Den skaldede frisør, DK 2012
Det regner med frikadeller 2, USA 2013 - fra 1/1-2015
Det store stilehæfte: Krigsdagbogen, Ungarn 2013
Detektiverne, DK 2012 - NYH-14
Divergent, USA 2013 - NYH-14 - fra 1/1-15
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Disney
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FC/SF
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UIP
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Disney
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Nordisk
UIP
Miracle
FC/SF
Nordisk
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Titel
Dragejægerne, Frankrig/Tyskland 2008, KB-11
Drengen fra bjerget, Frankrig 2013
Drengen med cyklen, Belgien 2011
Drengerøve 2, USA 2013
Drive, USA 2011
Elecktrick Children, USA 2012
Elina - Som om jeg ikke fandtes, SE 2002, KB-04
Emil & Ida fra Lønneberg, Sverige 2013 - NYH-14
En familie, DK 2010
En kat i Paris, Frankrig 2010 - KB-13
En kongelig affære, DK 2012
Ender´s Game, USA 2013
Ernest & Celestine, Frankrig 2012 - NYH-14
Far til 4 - Onkel Sofus vender tilbage, DK 2013 - NYH-14
Far til fire - til søs, DK 2012, KB-13
Far til fire – Tilbage til naturen, DK 2011, KB-12
Farvel til mafiaen, Frankrig / USA 2013
Fast & Furious 6, USA 2013
Fast Runner, The, Canada 2001
Find Nemo, USA 2003 KB-04
Fish Tank, GB 2009, KB-11
Fjerkongens Rige, DK 2013 - NYH-14
Flyvemaskiner 2, USA 2013 - fra 1/1-15
Flyvemaskiner, USA 2013
Frankenweenie, USA 2012
Frit Fald, DK 2011 - KB-12
Frost, USA 2013 - NYH-14
Frøernes Spådom, Frankrig 2003, KB-05
Fuchsia den lille heks, Holland 2010, KB-13
Fuglejagten, DK 2012
Ginger & Rosa, Storbritannien 2013
Grusomme mig 2, USA 2013
Gummi T, DK 2012, KB-13
Hannibal og Jerry, DK 1997, KB-97
Headhunterne, Norge 2011
Hemmeligheden, DK 2012
Hitchcock, USA 2012
Hjertets hvisken, Japan 1995
Hobbitten: En uventet rejse, USA 2012
Hobbitten; Dragen Smaugs ødemark, NZ 2012
Hokus Pokus Alfons Åberg, Sverige 2013 - NYH-14
Holy Motors, Frankrig 2012
Hop, Belgien 2002
Host - vandrende sjæle, The, USA 2013
Hunger Games - Catching Fire, USA 2013 - NYH-14
Hunger Games, The, USA 2012
Hushpuppy, USA 2013
Ice Age 4, USA 2012
Ikingut, Island 2000, KB-02
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15
11
11
A
11
11
A
u. censur
11
11
11
11
11

75
98
100
99
111
169
169
72
115
104
126
146
143
92

Ani.
Fam.

7
A

88
87

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

X

2D

3D

BR

X
X
X
X

DVD Udlejer
X
Angel
Miracle
X
ØFP
X
UIP
X
FC/SF
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

Nordisk
Nordisk
Nordisk
Scanbox
UIP
ØFP
Disney
Camera
CB
Disney
Disney
Disney
Nordisk
Disney
ØFP
Angel
FC/SF

X
X
X

UIP
UIP
FC/SF

X

Miracle
Nordisk
FC/SF
FC/SF
Camera
FC/SF
FC/SF
Nordisk
Camera
ØFP
UIP
Nordisk
Nordisk
Miracle

X

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X

X

Angel
ØFP
FC/SF
Nordisk
Angel
Nordisk
Disney
Angel

X
X
X

X
X
X
X
X

FC/SF
ØFP
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Titel
DK
Impossible, The, Spanien 2012
Ingen Forbindelse, Island 2007, KB-11
Isblomstens hemmelighed & Den glemte ting, DK 2012, KB-13 X

Genre Censur
Dra.
15
Adv.
7
Ani.
A

Min.
114
83
43

2D
X
X

DVD Udlejer
Nordisk
X
ØFP
X
CB

Jagten, DK 2013
Jobs, USA 2013
John Carter, USA 2012 - KB-12
Jul i Bakkekøbing, Norge 2013
Justin Bieber’s Believe, USA 2013

Dra.
Dra.
Act.
Ani.
Dok.

115
128
132
76
92

X
X
X
X
X

Nordisk
FC/SF
Disney
Nordisk
Nordisk

Dra.
15
Dra.
11
Act.
15
Ani.
A
Ani.
A
Ani.
A
Kom.
11
Kom.
11
Ani.
A
Ani.
A
Kom.
11
Dra.
15
Dra.
11
Dra. u. censur
Fam.
A
Fam.
7
Fam.
7

104
81
103
103
75
74
95
95
78
75
94
98
119
100
81
90
98

X
X

Nordisk
Angel
UIP
Camera
Scanbox
Angel
Nordisk
Nordisk
Disney
Disney
Nordisk
Camera
Nordisk
Angel
Angel
Angel
Angel

Ani.
Ani.

7
A

124
113

X

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

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

100
158
90
119
128
110
151
97
109
90
93
89

X

Ani.
Dra.
Adv.
Gys.
Dra.
Ani.
Ani.
Dok.
Kom.
Kom.

7
11
Afv.
15
11
7
7
u. censur
A
A

93
95
Afv.
100
146
88
94
72
100
100

Kapringen, DK 2012
Kauwboy, Holland 2012
Kick-Ass 2, USA 2013
Kiki - Den lille heks, Japan 1989, KB-08
Kirikou og de vilde dyr, Frank. 2005, KB-07
Kirikou og Troldkvinden, Belgien 1998, KB-01
Klassefesten 2, DK 2013
Klassefesten, DK 2011
Klokkeblomst og Piratfeen, USA 2013 - NYH-14
Klokkeblomst og vingernes hemmelighed, USA 2012, KB-13
Klovn the Movie, DK 2010
Knallhart, Tyskland 2006
Kon-tiki, Norge 2012
Kriger, Tyskland 2011
Krokodillebanden 3, Tyskland 2011
Krokodillebanden vender tilbage, Tysk. 2010, KB13
Krokodillebanden, Tyskland 2009, KB-13
Laputa: Slottet i himlen, Japan 1986, DK tale på BR, KB-13
Legenden om Jordhavet, Japan 2006, KB-08
Lego filmen, USA 2013 - NYH-14, kan kun bookes
til og med december 2014
Les Misérables, Storbritannien 2013
Lev Stærkt, DK 2013 - NYH-14 - fra 1/1-15
Levende Slot, Det, Japan 2004, KB-06
Life of Pi, USA 2012
Lille spejl på væggen der, USA 2012
Lincoln, USA 2012
LOL, USA 2012
Lore, Tyskland 2012
Lucky Luke: Mod Vest, Frankrig 2008, KB-09
Lymelife, USA 2008, KB-11
Løvernes Konge 3D, USA 2012
Madagascar 3: Efterlyst i hele europa, USA 2012
Magi i luften, DK 2011
Maleficent, USA 2014
Mama, Canada 2013
Mandela: Vejen til frihed, GB/SA 2013
Marco Macaco, DK 2012
Mary and Max, Australien 2009
Matchmaking Mayor, Tjekkiet 2010
Max Pinlig 2, DK 2011
Max Pinlig 3, DK 2013 – KB-13
Nyhedskatalog - 2014/2015

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X

X
X
X
X

X

X
X

11
A
11
A
7

3D

BR

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X

Camera
Camera
FC/SF
UIP
Nordisk
Camera
FC/SF
Nordisk
FC/SF
Scanbox
Miracle
Angel
Scanbox
Disney
UIP
Nordisk
Disney
UIP
Scanbox
FC/SF
Miracle
ØFP
FC/SF
FC/SF
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Titel
Max Pinlig, DK 2008, KB-09
Melancholia, DK 2011
MGP Missionen , DK 2013, KB-13
Mia & Migoo, Frankrig 2008, KB-12
Min Nabo Totoro, Japan 1988, KB-08
Min søsters børn alene hjemme, DK2011, KB-12
Min søsters børn i Afrika, DK 2013, KB-13
Modig, USA 2012
Monsieur Lazhar, Canada 2011
Monsters University, USA 2013
Moonrise Kingdom, USA 2012
Mortal Instruments: Dæmonernes by, USA 2013
Mr. Nobody, Canada 2010
Mr. Peabody & Sherman, USA 2013 - NYH-14
Mud, USA 2012 - NYH-14
Mumitrolden og Kometen, Japan 1992, KB-08
Mysteriet i Månedalen, Ungarn, 2008
Nausicaä – fra vindenes dal, Japan 1984
Neds, GB 2010 - KB-12
Need for Speed, USA 2014
Nightmare before Christmas, USA 1993 KB-96
Niko 2 - De Flyvende Brødre, Finland, DK 2012
Nobels testamente, Sverige 2012
Nordvest, DK 2013, NYH-14
Når vinden rejser sig, Japan 2013 - fra 1/1-2015
Olsenbanden på de bonede gulve, DK 2010
Olsenbanden på dybt vand, DK 2013
Only God forgives, DK 2012
OP, USA 2009, KB-10
Oppe på valmuebakken, Japan 2011
Orla Frøsnapper, DK 2011, KB-12
Otto er et næsehorn, DK 2013, KB-13
Oz: The great and powerful, USA 2012
Painless, Spanien 2012
Pans Labyrint, USA/Mexico 2006, KB-07
Paradis Håb, Tysk. 2013
Paradis Kærlighed, Tysk. 2012
Paradis tro, Tysk. 2012
ParaNorman, USA 2012, KB-13
Parker, USA 2012
Percy Jackson & Uhyrenes Hav, USA 2012, NYH-14
Peter Plys – Nye eventyr..., USA 2011, KB-12
Philomena, GB 2013
Pigen og Ræven, Frankrig 2007, KB-09
Pindsvinet, Frankrig/Italien 2009
Pingvinmarchen, Frankrig 2005, KB-06
Pinnochio, Italien 2012, NYH-14
PIP! Belgien 2010, KB-13
Pirates Of The Caribbean 4, USA 2011
Pitch Perfect, USA 2013
Place Beyond the Pines, The, USA 2012
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DK
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

Genre Censur
Kom.
A
Dok.
15
Fam.
7
Ani.
7
Ani.
A
Fam.
A
Fam.
A
Ani.
7
Dra.
15
Ani.
7
Dra.
7
Act.
15
Scf.
11
Ani.
7
Dra.
11
Ani.
A
Ani.
7

Min.
98
136
90
91
86
79
85
100
94
90
94
130
138
97
130
70
99

2D

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

11
15
11
7
7
15
15
7

116
124
123
76
76
96
91
126

X
X
X
X

Ani.
Ani.
Act.
Ani.
Ani.
Ani.
Ani.
Adv.

A
A
15
7
A
A
A
11

100
78
85
105
91
84
76
130

X
X
X
X
X
X
X
X

Gys.
Dra.
Dra.
Dra.
Dra.
Ani
Act.
Adv.
Ani.
Dra.
Adv.
Dra.
Dok.
Ani.
Dra.
Adv.
Kom.
Dra.

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

100
112
91
120
113
93
118
108
63
98
92
100
85
81
81
128
112
140

X

3D

BR

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X

DVD Udlejer
X
FC/SF
Nordisk
FC/SF
X
Angel
X
Camera
X
FC/SF
FC/SF
Disney
X
ØFP
Disney
Camera
FC/SF
X
Camera
FC/SF
Scanbox
X
ØFP
X
Scanbox
X

X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

Camera
Miracle
Nordisk
Disney
Nordisk
Nordisk
Nordisk
Camera
Nordisk
Nordisk
Scanbox
Disney
Camera
FC/SF
FC/SF
Disney
Camera
Camera
ØFP
ØFP
ØFP
UIP
Scanbox
FC/SF
Disney
Scanbox
Camera
Miracle
Camera
Angel
Angel
Disney
UIP
Scanbox
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Titel
Planet 51, USA/GB 2009, KB-10
Play, Sverige 2011
Ponyo på klippen ved havet, Japan 2008, KB-10
Porco Rosso, Japan 1992
Postman Per, The movie, GB 2014 - fra 1/1-15
Prinsesse Mononoke, Japan 1997
Reindeer Spotting, Finland 2010
Rio 2, USA 2013
RoboCop, USA 2013
Ronal Barbaren, DK 2011 - KB-12
Runway, The, Irland 2010
Rød som Himlen, Italien 2006, KB-11
Samme dag næste år, USA 2011 - KB-12
Sammys store eventyr 2, Belgien 2013
Sammys store eventyr, Belgien 2009, KB-11
Sandtrolden, USA 2004, KB-06
Scary Movie 5, USA 2013
Searching for Sugar Man, SE/GD 2012
Secret life of Walter Mitty, The, USA 2013
Selfish Giant, The, GB 2013 - NYH-14
Short Term 12, USA 2013 - fra 1/1-2015
Sinister, USA 2012
Skovens hemmelige rige, USA 2013
Skyfall, USA 2012
Skyskraber, DK 2010 - KB-12
Skytten, DK 2013
Smølferne 2, USA 2013
Snow White and the huntsman, USA 2012, KB-13
Songs for Alexis, DK 2014
Sorg og Glæde, DK 2013
Sover Dolly på ryggen, DK 2012
Space Chimps, USA 2008, KB-09
Spring Breakers, USA 2013
Spud Milton..., Sydafrika 2010, KB-12
Step Up 3D, USA 2010
Step Up Revolution, USA 2012
Stormbreaker, Alex Rider, USA 2006, KB-07
Stumper og Stykker, GB 2013 - NYH-14
Submarine, USA 2010, KB-12
Sådan træner du din drage 2, USA 2014 - fra 1/1-2015
Ta’ mig, Norge 2011, KB-12
Tad Stones - den fortabte eventyrer, Spanien 2012 - NYH-14
Tarok, DK 2013
Ted, USA 2012
Terabithia – Et hemmeligt land, USA 2007, KB-08
Texas Chainsaw, USA 2012
Thor: Legenden Fra Valhalla, Island 2011
Thor: The Dark World, USA 2012
Tigre og Tatoveringer, DK 2010, KB-11
Til Havet, Mexico 2009
Til Ungdommen, Norge 2013
Nyhedskatalog - 2014/2015

DK
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X

Genre Censur
Adv.
7
Dok.
15
Adv.
7
Ani.
7
Ani.
Afv.
Ani.
11

Min.
91
119
100
94
Afv.
133

2D

Dok.
Ani.
Act.
Ani
Dra.
Dra.

15
7
15
11
u. censur
7

84
101
121
90
93
96

X
X
X
X
X

Dra.
Ani.
Ani.
Fam.
Kom.
Dok.
Act.
Dra.
Dra.
Gys.
Ani.
Act.
Dra.
Dra.
Fam.
Act.
Dok.
Dra.
Kom.
Ani.
Ung.
Kom.
Dra.
Dra.
Act.
Dra.
Kom.
Ani.

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

108
93
88
89
86
86
115
91
96
109
104
143
89
90
105
123
74
107
100
81
94
108
106
100
93
90
97
105

X
X

Kom.
Ani.
Dra.
Kom.
Adv.
Gys.
Ani.
Adv.
Ani.
Dok.
Dok.

7
7
A
11
7
15
7
11
A
7
11

76
92
135
105
95
91
83
111
44
70
118

3D

BR
X

X
X
X
X

DVD Udlejer
X
Scanbox
ØFP
X
Camera
X
Camera
FC/SF
X
Camera

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

ØFP
FC/SF
FC/SF
Nordisk
Angel
ØFP
FC/SF
FC/SF
FC/SF
Scanbox
UIP
Camera
FC/SF
Angel
Camera
Scanbox
FC/SF
FC/SF
Nordisk
Nordisk
UIP
UIP
CB
Nordisk
Nordisk
Scanbox
FC/SF
Miracle
Nordisk
Nordisk
Scanbox
Miracle
Camera
FC/SF
Miracle
Angel
UIP
UIP
Scanbox
Scanbox
Nordisk
Disney
CB
ØFP
ØFP
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Titel
To do list, The, USA 2013
To På Flugt, USA 2011, KB-11
Tomboy, Frankrig 2011 - NYH-14
Toy Story 3, USA 2010, KB-11
Turbo, USA 2012 - NYH-14
Twilight Saga: Breaking Dawn – Del 1
Twilight Saga: Breaking Dawn - Del 2, USA 2012
Udyret, Sverige 2011
Undskyld jeg forstyrrer, DK 2012
Vi er de bedste, Sverige 2013
Viceværten, DK 2011
Vidunderbørn, Tyskland 2011 - NYH-14
Vilde Rolf, USA 2012
Volcano, Island 2011
Walking with Dinosaurs, USA 2013 - NYH-14
Warm Bodies, USA 2013, KB-13
Way, Way back, The, USA 2013 - NYH-14
Weight of elephants, The, DK/NZ 2012
Whalerider, The, New Zealand 2002, KB-05
What Maisie Knew, USA 2012
What Richard did, Irland 2012
Windstorm, Tysk. 2012
Winkys Hest, Belgien 2005, KB-08
Winter´s Tale, USA 2013 - Kan kun bookes til
og med december 2014
Witch Hunters, USA 2013
Wooden Camera, The, Sydafr./Frank./UK 2003

DK
X
X
X

X

X
X

X

X
X

X-Men: Days of future past, USA 2014
You & Me Forever, DK 2012, KB13
You´re next, USA 2011
Youth in revolt, USA 2010

X

Genre Censur
Kom.
15
Ani.
7
Dra.
7
Ani.
7
Ani.
A
Dra.
11
Adv.
11

X
X
X
X
X
X

3D

BR
X

X

DVD Udlejer
X
Scanbox
Disney
Angel
Disney
FC/SF
Nordisk
Nordisk

15
15

84
100

X
X

ØFP
Nordisk

Dra.
Dra.
Dra.
Ani.
Dra.

7
15
7
7
11

102
88
100
107
104

X
X
X
X
X

FC/SF
Nordisk
Angel
Disney
ØFP

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

7
11
A
u.censur
7
A
11
A
A

88
97
103
87
105
94
88
105
95

X
X
X
X

Adv.
Act.
Dra.

11
15
11

117
88
90

X
X

Act.

Afv.

Afv.

X

Dra.
Gys.
Kom.

11
15
7

85
90
90

X
X

11
7
7

100
83
78

X
X

Adv.
Ani.
Ani.

Æblet og Ormen, DK-2009

X

Ani.

7

Fam.

A

46

2D

Dra.
Dra.

Zaïna – rytteren fra Atlas..., Frankrig 2005, KB-10
Zambezia, Sydafrika 2012, KB-13
Zarafa, Frankrig 2012, KB-13

Ørnejægerens Søn, DK/Tysk./Se 2009, KB-11

Min.
99
100
82
103
89
117
115

X

X
X

FC/SF
Nordisk
Scanbox
ØFP
ØFP
Scanbox
Angel
Angel
ØFP

X

FC/SF
FC/SF
ØFP

X
X
X
X

X

X

FC/SF

X

X

FC/SF
Scanbox
Scanbox

X

ØFP
Scanbox
Angel

79

X

CB

87

X

ØFP

X
X

X
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Angel Film
Disney
Camera Film
Filmcompagniet – SF/Fox/Warner
Miracle Film
Nordisk Film
Scanbox
UIP - Sony
Øst for Paradis
Distribution

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