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Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

FORORD 2016
Under det nye mantra ‘Film skal ses i
fællesskab’ har DaBUFs bestyrelse og
udvalg i denne filmklubsæson arbejdet
på at synliggøre, det unikke ved at være
en del af de danske børne- og ungdomsfilmklubber.

Fælles for disse, og for mange af de øvrige film er, at fællesskabet udfordres og
angribes gang på gang. Men oftest ender
det modsat hensigten. Fællesskabet styrkes og ender med at trække det længste
strå.

At se film i fællesskab er ikke blot et
spørgsmål om, at antallet af beskuere
overstiger tallet 1. Det handler i ligeså høj
grad om de rammer, der er sat for filmens
forevisning, og her er det, at den frivillige
indsats, der leveres i samtlige børne- og
ungdomsfilmklubber, virkelig kommer til
sin ret.

Ligesom vi gjorde sidste år, har vi på de
næste sider, med afsæt i jeres bookninger
af den netop afsluttede filmklubsæson,
nomineret 10 film, som vi mener stadig er
rigtig gode bud på børne- eller ungdomsfilm, der egner sig til filmklubbrug. Der er
altså tale om film, som vi håber, at I vil
tage med i jeres overvejelser, når I udvælger film til jeres programmer. Brug dem
som inspiration eller som en reminder
om, at den gode børne- og ungdomsfilm
stadig bevarer kvaliteten, når den har fået
flere år på bagen.

Og i sidste ende, så handler det også om,
hvilken film man ser i fællesskabets ånd.
Det er derfor, at vi så ofte taler om, at
nogle film er særdeles velegnede til
filmklubbrug. Der er film, hvor latterudbruddet fra rækken bag dig, gør oplevelsen ekstra sjov. Der er film, hvor stilheden
fra en stopfyldt biografsal, gør indlevelsen
ekstra markant. Og så er der de film, hvor
vi får brug for en hånd at holde i eller én at
tale med, når rulleteksterne rammer
lærredet.

Som altid vil vi gerne opfordre jer til, at I
læser forordet til filmlisten sidst i kataloget. Her vil I finde en række brugbare be-

mærkninger, der vil kunne kvalificere og
lette arbejdet i forbindelse med jeres
filmvalg.
Vi håber, at dette filmkatalog vil kunne inspirere og hjælpe jer til at sammensætte
det helt rigtige filmprogram til jeres
filmklubsæson. I hvert fald er kataloget
sammensat således, at det forhåbentligt
kan afstedkomme en masse givende diskussioner om, hvad der er de rigtige valg
for netop jeres filmklub. For film skal ikke
bare ses i fællesskab i børne- og ungdomsfilmklubberne - de skal også udvælges i fællesskab!
God fornøjelse!
Jan Frydensbjerg

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

Den slags film føler vi heldigvis, at vi igen
i år har haft glæden af at opleve i de danske biografer. Derfor er der på de følgende
sider et bredt repertoire af film for både
små og store, hvor fællesskabet kan dyrkes i biografsalen.
Film kan også vise os vigtigheden af at
være én del af et fællesskab. At vi ikke kan
klare alt alene. For det ville jo ikke lykkes
Riley i Inderst Inde at komme helskindet
igennem den periode af hendes liv, hvis
ikke alle hendes følelser havde været på
arbejde. Iqbal var ikke lykkes med sin redningsaktion uden hjælpen fra venner og
familien. Og Elmer og Erik var ikke kommet fra børnehjemmet i live, hvis ikke
andre havde hjulpet dem i opgøret mod
den tyranniske forstander i Der kommer
en dag.
Der kommer en dag - Nordisk Film

Nyhedskatalog - 2016/2017
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Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

FILMUDVALGET
NOMINERER…
På baggrund af de mest populære bookninger i den foregående filmklub-sæson, har vi i filmudvalget igen i år fundet frem til
10 film, som vi mener fortjener jeres bevågenhed - også i den kommende sæson. Der er både tale om film i forskellige genrer,
til forskellige aldersgrupper og fra forskellige årtier. Fælles for dem alle er, at vi ser dem som særdeles velegnede til filmklubbrug.
Nomineringerne skal både ses som inspiration til den kommende filmklub-sæson, som et oplæg til dialog om, hvad der kendetegner en god børne- og ungdomsfilm i filmklub-regi, men også for at vi i DaBUF fortsat er med til at markere og hylde de
gode børne- og ungdomsfilm.

De 10 nominerede er:
Brødrene Løvehjerte

Familien Bélier

Sverige, 1977
(Filmen kan kun bookes på DVD).
Astrid Lindgrens eventyrelig fortælling om de to
brødre Jonathan og Karl, der efter deres død bliver
forenet i landet Nangijala, holder stadig næsten 40
år efter den kom ud for første gang. Den formår at
blande det smukke med det sørgelige og behandle
et tungt tema på en eventyrelig måde.

Frankrig, 2014
Charmerende, varm og underholdende
fransk feel-good film om en familie, hvor
alle undtagen den ældste 16 årige pige er
døve. Hun forsøger efter bedste evne at
holde sammen på familien, samtidig med
at hun drømmer om en sangkarriere.

F for Får
Busters Verden
Danmark, 1984
(Filmen kan kun bookes på DVD).
Bjarne Reuters herlige klassiker fra 1984, der fortjener at blive taget op med jævne mellemrum, så nutidens børn kan fornøje sig med drengen Buster
Oregon Mortensen, hans tryllekunster og gode intentioner, der får yderligere kvalitet undervejs med
Nannas gode titelsang. En uforglemmelig dansk
film, der allerede har underholdt flere generationer.

Storbritannien, 2015
Aardman-studierne har med filmene om
Walther og Trofast og Flugten fra hønsegården vist, at der kan laves historier af høj
kvalitet i claymation. Igen er der tale om
svimlende action og hysterisk morsomme
gags, som børn og voksne kan nyde sammen og hver for sig.

Paddington

Danmark, 2011
Mod de voksnes forbud udforsker Sofie og Jonathan
den magiske skov, hvor mødet med en virkelig
kæmpestor bjørn giver store udfordringer. Spændingen udfolder sig i et flot tegnet univers, stort set
uden voksenpædagogisk indblanding. En rørende
historie i en dansk animationsfilm, der dog også har
sine lidt uhyggelige scener.

England, 2014
En efterhånden halvgammel bamsebjørn
(født i 1958) dukker endnu engang op i Londons gader. Der er dog tale om en meget
tilpasset opdatering, således at vi får den
hjertevarme lune fra bøgerne, samtidig
med at filmen indeholder fornemme
mængder af humoristiske optrin og spændingsmomenter. En film som man kun kan
blive i godt humør af at være i selskab med.

Der var engang en dreng
- som fik en lillesøster med vinger

Skammerens datter

Den kæmpestore bjørn

Danmark, 2006
(Filmen kan kun bookes på DVD).
Wikke & Rasmussens fabel-agtige familiefilm taler
til både øjne, ører og hjerte. Spækket med det sædvanlige excentriske persongalleri fortælles historien
om Kalle, der kæmper for at omverdenen vil holderne nallerne væk fra lillesøsterens vinger. En genreblanding af musical, roadmovie og familiekomedie
giver ikke et eneste kedeligt øjeblik.

Danmark, 2015
Imponerende filmatisering af forfatteren
Lene Kaaberbøls første bog i Skammer-serien. Bøger læst af mange børn og unge –
ikke blot i Danmark men også rundt om i
verden. Filmen er et fejende flot og dramatisk middelalder eventyr.

Tigre og tatoveringer
Drengen med det tikkende hjerte
Belgien, 2013
(Filmen kan kun bookes på Bluray/DVD).
Historien om drengen med det skrøbelige hjerte, der
folder en stor og forunderlig verden ud i sin korte levetid, er ægte filmmagi. Filmen minder os om, hvordan de første store mestre lykkedes med at gøre mediet så populært. Om kærlighedens flygtige væsen.
Nyhedskatalog - 2016/2017

Danmark, 2010
Copenhagens Bombays film Tigre og Tatoveringer er en fornøjelig roadmovie for de
mindste. Den handler om Maj og hendes
onkel Tattoo-Sonny, der sammen tager ud
for at finde en rigtig familie til Maj. Filmen er
finurlig og original og et eksempel på en anderledes børnefilm af høj kvalitet.
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Antboy 3
DK 2016
Instr.: Ask Hasselbalch
Manus: Anders Ølholm, Torbjørn Rafn,
Nikolaj Arcel
Medv.: Oscar Dietz, Samuel Ting Graf,
Amalie Kruse Jensen, Nicolas Bro m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 85 min.
Udl: Filmcompagniet
Prem: 11/2-2016
Aldersvurdering: Fra 7 år

ANTBOY 3
Handling
Pelle Nøhrmann nyder sommerferien. Der
sker ikke længere så meget kriminalitet i
Middellund og derfor tænker Pelle, at han
roligt kan lægge Antboy lidt på hylden og
tage på efterskole sammen med Ida.
Denne nyhed tager Pelles gode ven Wilhelm tungt, og pludselig er de to gode
venner hverken på talefod eller bølgelængde. Da der kommer en ny sej superhelt til byen, som får Antboy til at ligne et
pattebarn til sammenligning, bliver Pelles
selvtillid stærkt truet og han savner den
manglende støtte fra Wilhelm.
Imidlertid bliver Antboys ærkefjende, Loppen, løsladt og der går ikke længe før han
får tilbudt et job hos byens store firma
Exofarm under den nye chef Alicia Dufort.
Alicia er interesseret i det Herkules
serum, som i sin tid var det som forvandlede Albert Gæmelkrå til Loppen. Hun forsikrer Albert om, at hun kun vil bruge serummet til at gøre verden til et bedre sted,
men i virkeligheden har hun planer om at

benytte det til krigsførelse ved at skabe
en hær af supersoldater. Denne rædsel
bliver Albert selvfølgelig først klar over alt
for sent, og nu er det op til Pelle at acceptere at folk kan ændre sig, sådan så helte
og skurke side om side kan bekæmpe
byens sande skurk, Alicia Dufort.
Vurdering
Den første film om Antboy handlede om,
at Pelle skulle lære at være superhelt, den
anden Antboyfilm handlede om udfordringerne ved at balancere to identiteter i
en pubertetstid med pligter og forelskelse
som to tunge lod på vægtskålen. Den
tredje og vist nok sidste film i serien om
superhelten Antboy handler om venskab,
og især forholdet mellem Pelle og hans
ellers loyale ven Wilhelm har brug for at
blive genoprettet.

Antboy 3 er ligeså god som de andre film
i serien, og man kan tydeligt mærke, at
det er en film lavet med ægte kærlighed til
genren. De faste karakterer i filmen har

udviklet sig siden sidst vi så dem, og de
bliver forsat sat i situationer, som udfordrer dem på deres ellers stålsatte overbevisninger. Hertil er det en film med indhold
og gode budskaber til publikum om, hvordan venskab er den største superkraft og
at alting og alle mennesker kan ændre sig,
hvis blot du giver dem lov.
Desværre slås filmen lidt med den sædvanlige familiefilmsproblematik, at skuespillet altså bare ikke er i top. Det faste
cast bestående af de tre venner og Nicholas Bro gør det fantastisk som altid,
men den nye skurk i byen, Paprika Steen,
bliver desværre alt for karikeret og skabet.
Antboy-universet er et karikeret og humorfyldt superhelteunivers, og sådan skal
det være, men det er ikke alle i castet eller
alle scener, der formår at finde den rette
balance. Dette er selvfølgelig kun en detalje, man som ung og voksen kan sidde i
biografen og blive irriteret over, men det er
garanteret ikke noget, som vil sætte skår i
glæden hos det unge publikum ved oplevelsen af denne skønne 3’er i den endnu
mere fantastiske danske superhelteserie.
Indledning
Som indledning kunne det være sjovt, at
tage udgangspunkt i filmens tagline om
at venskab er den største superkraft, og
spørge de unge i biografen, hvad de synes
det vil sige at være en rigtig helt. Nu er
dette også 3’eren i en succesfuld serie, så
det kunne også være sjovt at spørge ind
til, hvilken karakter fra filmen de bedst kan
lide og hvorfor. Og hermed få en snak om
karakterernes særpræg og filmens budskaber.
Anette Vibeke Jensen,
DaBUF best.

6

Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

DATA:

Asterix: Byplanlæggeren
Belgien/Frankrig 2015
Instr.: Louis Clichy, Alexandre Astier
Manus: Alexandre Astier m.fl.
DK stemmer.: Sebastian Klein,
Amin Jensen, Jens Jacob Tychsen,
Benjamin Hasselflug m.fl.

Censur: A
Spilletid: 86 min.
Udl: Filmcompagniet
Prem: 11/6-2015
Aldersvurdering: Fra 5 år

ASTERIX:
BYPLANLÆGGEREN
Handling
Vi er landet i Romerriget år 50, hvor alt er
ved det gamle: Julius Cæsar har som
sædvanligt storhedsvanvid og vil underlægge sig hele verden, men ligeså forventeligt holder Gallerbyen stadig stand. Derfor bestemmer Cæsar sig for en ny strategi: han vil overrumple og lokke gallerne
med et nyt boligområde. Arkitekten Designius udnævnes til den byplanlægger,
som skal levendegøre Cæsars nye udstykning, Urbanus-byen, lige op af den
galliske landsby.
Slaverne skal rydde pladsen for træer,
men det bliver rent Sisyfos-arbejde, da
Miraculix opfinder superhurtigt voksende
træer, som bare kan sås om natten. Der er
også problemer med at få lokket romerne
til, så Cæsar udleverer lodder til de nye
luksuslejligheder i Colosseum. En romersk familie bliver den første til at modtage gevinsten uden fortrydelsesret, men
bureaukratiet gør livet surt for familien og
de må søge hjælp hos gallerne. Efter at
have tjent fedt på de nye naboer, lader
Gallerbyens indbyggere sig forføre til romersk luksus. Hermed er både fællesskab
og krigeriske tendenser lagt på hylden, så
Asterix og Obelix står alene tilbage imod
den romerske invasion. Skal det endelig
lykkes Cæsar at få overtaget sine arvefjender med sin snedige list?
Vurdering
Denne film er den første, der er computeranimeret i 3D. Filmen er baseret på tegneserien af René Goscinny og Albert, hvis
første historie blev præsenteret i 1959. I alt
er lavet 36 tegneseriealbum, flere tegnefilm og fire film med Gérard Depardieu
som Obelix, så der er en lang tradition at
leve op til. Indledningen med rulletekster
minder lidt om den klassiske James Bondintro, bare i en tegneserie-udgave.
Nyhedskatalog - 2016/2017

Den nye animation har gjort figurerne
mere runde og glatte, men stadig fuldt
genkendelige. Handlingen er rimelig tro
mod det originale forlæg (tegneserien af
samme navn); men har fået en gennemgående opdatering til moderne tider med
smarte boligkomplekser med fitness.
Vor tids arkitektur og byggeboom bliver
dygtigt karikeret. Der er i det hele taget
mange hints til vores tidsalders kommercielle tendenser. Bl.a. opstiller Cæsars udsendte et bureaukrati, som gør livet så
surt for den udvalgte romerske familie, at
de nærmest får flygtningestatus – og
hvem vil så tage imod dem? Slaverne forlanger ny overenskomst, men melder fra
overfor tilbud om at blive frie, for så følger
der jo både ansvar og udgifter med. Det
inspirerer legionærerne til også at klage
over deres utilfredsstillende arbejdsvilkår.
Animationen af figurer og natur er flot,
men for mig er den ”rigtige” stadig den
originale tegneserie og ditto film. Min nostalgiske erindring omfatter f.eks. den
”gamle” Byplanlægger (tegneserien fra
1973), hvor arkitekten blev udlagt som
håbløs med sine skæve vinkler, store ambitioner og dårligt håndværk, og den slags
er nedtonet i denne nye version.

De danske skuespillere gør det godt, men
kan jo ikke gøre for, at jeg har et utopisk
savn efter at høre den ”rigtige” stemme
for Asterix (Ove Sprogøe) og Obelix (Dirch
Passer), som i de tidligere tegnefilm.
Det går indimellem lidt hektisk for sig i
denne lidt up-speedede version, men filmen er god og flot, så absolut anvendelig
i klubberne. Jeg vil anbefale at vise den fra
5-7 år, for man skal kunne tåle at de stakkels romere gang på gang får hårde tæsk
af gallerne, der endda er dopet af trylledrik.
Indledning
Jeg ville fortælle lidt om forholdet mellem
Cæsar og den stædige lille Gallerby og/
eller henlede opmærksomheden på, hvordan mange ting og begreber fra vores tid
dukker op i en film, der skal forestille at foregå for 2000 år siden. Endelig ville jeg fokusere på min yndling, nemlig Idefix, der
som sædvanlig er en lille hund, men en
klog og stor hjælper.

Kirsten Østergaard Nielsen,
Filmudvalget
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Bien Maja
Australien/Tyskland 2014
Instr.: Alexs Stadermann
Manus: Fin Edquist m.fl.
DK stemmer: Mia Aunbirk,
Mathias Klenske, Lucas Lomholt Eriksen,
Caspar Phillipson m.fl.
Censur: A

Spilletid: 89 min.
Udl: UIP
Prem: 11/2-2016
Aldersvurdering: Fra 5-6 år
KUN PÅ DVD & BLURAY
Kan bookes fra 1/1 - 2017

BIEN MAJA
Handling
I den store bikube er nøgleordene arbejde
– flittig – honning, men da den lille bi Maja
kommer ud af sin puppe stiller hun straks
spørgsmål ved disse biregler.
Nysgerrig efter eventyr udenfor bikuben
og hele tiden stillende spørgsmål om,
hvorfor livet ikke også kan bestå af oplevelser, bringer hun husordenen i bikuben
til diskussion.
Maja bliver derfor bortvist fra bikuben, og
tager straks på eventyr i den store verden
især efter mødet med græshoppen Flip.
Hjemme i bikuben er der panik, idet den
kongelige honning eliksir, som bidronningen lever af, er stjålet. Den lumske rådgiver for dronningen – Buzzalina – anklager
hvepsene for at have stjålet eliksiren og vil
dermed skabe splid mellem de to insektarter. Det er dog Buzzalina som selv står
bag tyveriet, idet hun pønser på at overtage dronningesædet i bikuben.
Samtidig er hvepsenes bo blevet ødelagt
af et par fjollede myrer, men da hvepsene
tror, at det er bierne som har gjort det, er
der nu for alvor lagt op til kamp mellem de
to insektgrupper.
Maja prøver sammen med sin bedste ven
bidrengen Willy, og hvepsedrengen Stik,
som hun har mødt i skoven, at redde trådene ud. Det lykkes dem til slut, ved egen
snilde og hjælp fra en lang række andre
insekter, at undgå den store katastrofe og
afsløre Buzzalinas uærlige ærinde, således at den retmæssige dronning kan få
sin honning eliksir.
Sluttelig holdes der stor fest i bikuben og
Maja udnævnes til bikubens ambassadør
med ret til at udbrede venskab insekterne
imellem.
Vurdering
Bien Maja vil som animationsfilm ikke gå
over i filmhistorien. Dertil er den for enkel,
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banal og sukkersød, og kvaliteten er tvivlsom. Men det er en film til de allermindste, og her mener jeg helt ned til 5-6 år,
og skønt det ikke er nogen kvalitet i sig
selv, så er det godt med film for denne aldersgruppe, idet udbuddet næsten hvert
år er temmelig sparsomt.
Historien om bien Maja udspringer fra en
tysk 200 siders børnebog fra ca. 1912 og
er oprindelig skrevet som en fabel, som
skildrer Majas udvikling fra en nysgerrig
barnebi til et ansvarsfuldt medlem af bisamfundet. Bogen er oversat til mange
andre sprog, ligesom den kom som stumfilm i 1924 og desuden er udkommet som
japansk anime-serie på TV i 1975. Denne
films forlæg stammer dog fra det franskbelgiske produktionsselskab Studio 100
Animation, som i 2012 lavede en animationsserie over bien Majas eventyr og
møde med en lang række personer omkring hende.
Det er, som nævnt indledningsvis, ikke
den store filmkunst, og selve animationen
er måske en smule fesen. Men filmens
hovedperson den nysgerrige Majas åbne

sind og tillidsfulde karakter, som skaber
tolerance mellem insekter, giver filmen et
positivt budskab, som ingen kan være
uenig i.
Vi bliver hen over filmen præsenteret for
et farverigt persongalleri – fra vennerne
Stik og Willy og den muntre violinspillende græshoppe Flip til mere fjollede typer
som to helt umulige myrer. Farverne er rolige og enkle og vi får også et musikalsk
intermezzo, da der holdes fest i Dansefluedalen. Det er summende sødt som
den rene honning og uskyldighed, og selv
uhyret Gohal, som alle insekter frygter,
viser sig blot som et helt aldeles harmløst
fugleskræmsel, som afslutningsvis får
indflydelse på afsløringen af den skumle
Buzzalinas planer.
Står filmklubberne og mangler et alternativ til de mere skingrende og overgearede
tegnefilmstilbud, så kan Bien Maja godt
anbefales for de yngste.
Indledning
Filmen behøver som sådan ingen større
introduktion. Fortæl at den er med dansk
tale. Skulle man uddybe, så kan man
komme ind på, at filmen oprindelig var en
bog skrevet for over 100 år siden. At den
så dengang opfattedes af mange som en
fortælling om nationalisme og artschauvinisme, skal man ikke sige noget om,
men mere betone filmens fine budskab
om venskab og loyalitet og at man skal
have lov til at være, som man er, og at der
skal være plads til alle - også selv om vi er
forskellige.
Hans Peter Mehlsen,
Filmudvalget

Bavarian Film Awards 2015
– Best Animated Film

Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

DATA:

Den Gode Dinosaur
USA 2015
Instr. & manu: Peter Sohn
DK stemmer: Lucas Lomholt Eriksen,
Michael Hasselflug, Sofie Gråbøl,
Frederik Rose m.fl.
Censur: 7

Spilletid: 100 min.
Udl: Disney
Prem: 7/1-2016
Aldersvurdering: Fra 7 år
Kan bookes fra 1/1 - 2017

DEN GODE DINOSAUR
Handling
Kan du forestille dig en virkelighed, hvor
jorden aldrig blev ramt af den meteor, der
udslettede alle dinosaurerne, men at den
i stedet fløj lige forbi, hvilket betød, at
dinosaurerne ikke blev udslettet men derimod stille og rolig udviklede sig og lærte
at bruge redskaber og dyrke jord? Det er
den virkelighed som Den gode dinosaur
finder sted i. I første scene i filmen ser vi
en stor meteor flyve tæt forbi jorden
mens dinosaurerne nede på jorden står
upåvirket og kigger op. Livet går videre og
dinosaurerne udvikler sig og finder hver
især deres kompetenceområder.
Dinosaurerfamillen bestående af den
langhalset far, mor og tre børn lever for
eksempel af landbrug og dyrker majs,
pløjer marker og har sågar deres egne
høns. Arlo den mindste af de langhalset
dinoer er bange for det meste og føler ikke
helt, at han passer ind i familien. En dag
da han sammen med sin far er ude og
jage et lille menneskebarn, som har forsøgt at stjæle deres majs, bliver de skyllet
væk i en voldsom flod. Arlos far dør og
Arlo selv vågner op langt hjemmefra sammen med det lille menneskebarn, Tot. Til
at starte med er Arlo bange for det lille
menneske, som minder mere om en hund
end et menneske i sin måde at opføre sig
på, men det umage par må holde sammen, hvis de vil finde hjem igen, og langsomt bliver de venner. På deres vej hjem
skal de to nye venner igennem en række
strabadser og bliver både udsat for voldsomt uvejr og væmmelige væsner, inden
de til sidst finder hjem.
Vurdering
Den gode dinosaur kan beskrives som en
coming-of-age film. Arlo skal på en rejse
og opleve verdenen og udfordres, før han
igen kan komme hjem som en mere sikker dinosaur. Gennem filmen bliver Arlo
mere og mere handlekraftig og modig, og
da han endelig kommer hjem til sin famiNyhedskatalog - 2016/2017

lie igen, har han vokset sig til en stærk og
modig dinosaur.
Filmen skulle efter sigende være en af
Pixars allerdyreste produktioner nogensinde, hvilket man også kan se. Billedsiden er meget flot og animationen er så
gennemført, at nogle af landskabsbillederne næsten kan få en til at tvivl på, om
det nu virkelig også er animeret og ikke
rigtige billeder.
Filmens tema om at vi alle kan være
bange nogen gange, og at vi skal lære at
overvinde vores frygt, for at komme videre og opleve alle de vidunderlige ting verden har at byde på, er et fint tema som
børn vil kunne forholde sig til. Historiens
sjove karakterer, som Tot, der igennem
hele filmen aldrig siger noget men kun
gør, og gruppen af tyrannosaurer der lever
livet som fredlige cowboys, der driver
kvæg henover prærien, er med til at gøre
den sjov og underholdende. Selvom hovedpersonens far dør tidligt i filmen og de
to rejsekammerater bliver udsat for en
række barske oplevelser på deres rejse, er
alle disse scener kortvarige og efterfulgt
af rolige eller sjove scener og aldersvur-

deringen, der er sat til at være tilladt for
alle men frarådet børn under 7 år, er derfor passende.
Indledning
Inden filmen starter vil det være oplagt at
tale med børnene om det at være bange
og hvordan man bedst kan komme over
det. Man kan evt. spørge ind til, om de selv
kan huske en episode, hvor de har været
bange og hvad de gjorde for at komme videre. Derudover vil det også være en fordel at ridse filmens præmis op for børnene og forklare, at den finder sted i en verden, hvor dinosaurerne ikke blev udryddet
af en stor meteor, men derimod levede videre og udviklede sig og lærte at bruge
redskaber og holde husdyr, som vi mennesker gør.
Nynne Bern Jensen,
Filmudvalget

Golden Globe nomineret 2016
– Best Motion Picture - Animated
Annie Awards Vinder 2016
– Outstanding Animated Effects
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DATA:

Den Lille Prins
USA 2015
Instr.: Mark Osborne
Manus: Irena Brignull m.fl.
DK stemmer: Waage Sandø,
Celine Julie Ross, Trine Pallesen,
Mikkel Boe Følsgaard

Censur: 7
Spilletid: 108 min.
Udl: Scanbox
Prem: 9/6-2016
Aldersvurdering: Fra 9 år
Kan bookes fra 1/10 - 2016

DEN LILLE PRINS
Handling
I en meget voksen verden bor en lille pige
med sin mor og forbereder sig på at blive
en god voksen. Da den lille pige svarer
’forkert’ til optagelsesprøven på den prestigefyldte skole, beslutter moren sig for
at flytte så pigen bliver omfattet af skoledistriktet. Hun laver også et kæmpe
skema med den lille piges ’livsplan’, hvor
hendes liv er planlagt ned til den mindste
detalje. Den lille pige skal læse lektier og
følge skemaet til punkt og prikke hele
sommeren, så hun er klar til skoleåret
starter. Ved siden af deres nye hjem, ligger
et hus, der skiller sig meget ud fra de
andre strømlinjede huse i gaden, og allerede den første dag pigen er alene, imens
moren arbejder, bliver hun forstyrret. Naboen, en gammel pilot, crasher nemlig ind
i deres væg i et forsøg på at få sin flyvemaskine på vingerne.
Mødet med den excentriske, gamle mand
gør den lille pige nysgerrig og selvom hun
forsøger, kan hun ikke modstå at læse de
breve, som han begynder at sende hende
med fortællinger om en lille prins. Da
pigen en dag går over for at levere brevet
tilbage, er der intet at gøre; hun bliver
trukket ind i et helt særligt univers, hvor
alt kan ske - det sted, hvor den lille prins
lever. Hun tilbringer derefter hver dag, hele
sommeren, sammen med piloten, hvor
han fortæller videre om den lille prins. Den
gamle mand viser sig nemlig at være
piloten, som den lille prins møder i ørkenen og fortæller sin historie til.
Piloten er nu strandet på jorden, indtil han
får lavet sit fly. Nu begynder en magisk og
betydningsfuld rejse, hvor den lille pige
omfavner sin barndom og erfarer, at kun
med hjertet kan man se rigtigt. Det væsentlige er usynligt for øjet. Hele sommeren leger de og har det sjovt i hinandens
selskab, uden at den lille pige får lavet
nogen lektier. Da det nærmer sig skolestart og moren opdager, hvad der er fore-
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gået, må den lille pige ikke mere besøge
sin ven. Hun skal fokusere på studierne.
Samtidig fortæller piloten hende, at hun
ikke må tage med, når han får lavet sin
flyvemaskine og rejser til den lille prins, og
da braser verden sammen for den lille
pige. Hun vil i hvert fald ikke blive voksen.
Da Piloten kommer på hospitalet efter
deres skænderi, sniger den lille pige sig ud
om natten, starter flyet og tager af sted
for at finde den lille prins, sammen med
ræven, som hun har fået af den gamle
mand. Det bliver en turbulent tur, for da
hun finder den lille prins, viser det sig, at
han er blevet voksen og har glemt, hvem
han er. Sammen kæmper de mod de onde
’voksne’ og deres maskiner, og redder
prinsen hjem til sin egen lille planet, hvor
han kan blive sig selv igen. Den lille pige
vender til sidst hjem, med en nyfundet
viden om, at det måske ikke er så farligt at
blive voksen, bare man ikke glemmer,
hvordan det er at være barn. Hendes mor
har i mellemtiden indset, at hun ikke kan
skemalægge sin datters liv, og den lille
pige forsones med både sin mor og den
gamle mand på skønneste vis.
Vurdering
Den lille piges animerede verden står,
meget passende, i stærk kontrast til de
dele af filmen, hvor man får historien om
den lille prins vist i stop motion. Dette er
en smuk og virkningsfuld måde at adskille de to universer og understrege forskellen mellem børn og voksnes fantasi, som
jo er hovedpointen i historien. Animationen er nok også det, der gør filmen til en
børnefilm; det er visuelt genkendeligt for
børnene og fungerer som indgang til at
forstå og acceptere historien om den lille
prins fortalt med papir i stop motion. Det
filosofiske budskab om, at ’det der er væsentlig er usynligt for øjet’, må kunne påstås at være lidt uhåndgribeligt, hvis man
ikke har en voksens referencepunkter.
Dog kan man godt relatere til, at det er kedeligt at lave lektier og være voksen, når

man hellere kan lege og lave sjov. Hvis
man som barn er blevet klogere på, hvordan man skal takle voksenlivet, når man
har set denne film, så er det meget imponerede, men det er nok heller ikke et nødvendigt mål. At være blevet godt underholdt, set noget nyt og anderledes er nok
mere sandsynligt. Som voksen og især
forælder kan man godt føle sig lidt ’truffet’
efter at have set denne film, men på den
gode måde - vi trænger alle til at blive
mindet om, hvor lidt væsentlige vores
skemaer er i den store sammenhæng. Da
filmen indeholder nogen scener af dramatisk og alvorlig karakter, frarådes den
til børn under 7 år, og min vurdering er, at
man nok skal være 9-10 år for at få et tilstrækkeligt udbytte af filmen og historien.
For de 7-8-årige vil den nok være lidt lang
og også til tider svær at følge.
Indledning
Det vil være oplagt at forberede børnene
på de to visuelle stilarter/teknikker, der
bliver brugt i filmen, ved at bede dem
tænke over det undervejs. Hvordan er de
forskellige og hvad betyder det for historien? Det vil måske også være godt, at man
på forhånd stiller nogen spørgsmål til eftertanke vedr. den lille prins’ karakter og
på den måde forbereder dem mentalt på
en anderledes karakter, end de er vant til.
Hvem er han? Hvor kommer han fra og
hvad er det han taler om? Filmen har et
meget tydeligt budskab, så jeg synes bestemt, man kan tale om forskellene på
voksne og børn, og evt. spørge børnene,
hvad de synes, de voksne ofte glemmer,
om det at være barn.
Kine Bjaaland Dahl,
DaBUF sekr.

César Awards vinder 2016
– Best Animated Film
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

DATA:

Der kommer en dag
DK 2016
Instr.: Jesper W. Nielsen
Manus: Søren Sveistrup
Medv.: Lars Mikkelsen, David Dencik,
Sofie Gråbøl, Sonja Richter m.fl.

Censur: 15
Spilletid: 119 min.
Udl: Nordisk
Prem: 19/4-2016
Aldersvurdering: Fra 15 år

DER KOMMER EN DAG
Handling
Vi befinder os i Danmark, året er 1967. De
to brødre, Elmer på 10 år og Erik på 13 år,
bor i det indre København sammen med
deres mor, der er meget syg. Da hendes
tilstand forværres, tvinges de til at forlade
København og anbringes på børnehjemmet Gudbjerg, meget mod deres vilje.
På Gudbjerg går der kun ganske kort tid,
før at de opdager, at der er helt andre spilleregler i denne verden. Forstanderen,
Frederik Heck, styrer stedet med meget
hård hånd, og de ansatte efterlever det
magttyranni, som forstanderen ønsker.
Eneste undtagelse er lærerinden Lillian,
der dog i første omgang vælger at forholde sig passivt, til det hun oplever.
Drengene har dog på alle måder mistet
den frihed, som de nød godt af i København, og hurtigt går det op for dem, at den
bedste måde at komme gennem tiden på
børnehjemmet på, er ved at holde så lav
profil, som muligt. Det er dog svært, især
for Elmer, der både med hans livlige fantasi og hans klumpfod gør sig bemærket
overfor de andre drenge og de ansatte på
børnehjemmet.

sen af Erik bliver til sidst så livstruende, at
Elmer må snyde forstanderen og opsøge
Lillian i København, for at de langt om
længe kan sørge for, at omverdenen bliver
gjort opmærksom på de forfærdeligheder
drengene udsættes for på børnehjemmet.
Vurdering
Filmen er baseret på virkelige hændelser,
der fandt sted på børnehjemmet Godhavn
i 1960érne. Det faktum er selvfølgelig
med til at gøre filmen endnu mere gribende, og generelt er der tale om en, til tider,
meget voldsom film, rent følelsesmæssigt.

Elmer lever med drømmen om at blive
astronaut, og da historien foregår i en tid,
hvor kapløbet om rummet er på sit højeste, bliver det samtidig en katalysator for
de begivenheder og det uundgåelige endelige opgør imod forstanderen, der venter. For selvom drengene forsøger alt hvad
de kan at indordne sig under hierakiet og
forblive ubemærkede, så lykkes det ikke.

Der skal dog ikke herske nogen tvivl om
filmens store kvaliteter og berettigelse for
et ungt, ældre publikum. Den skaber et
fremragende tidsbillede og giver et meget
fint portræt af et solidarisk og uadskilleligt brødreforhold. Det skyldes til dels
meget fornemt skuespil fra de to debutanter, men i ligeså høj grad, at filmen ikke
byder på en eneste overflødig scene.
Tværtimod så er filmen stramt fortalt,
konstant vedkommende og gribende.

Elmer viser bl.a. lærerinden Lillian sine
gode faglige evner og får mulighed for at
hjælpe til med posten og andre gøremål.
Men da Lillian til sidst ikke kan acceptere
de handlinger, der foregår på børnehjemmet, resulterer det i, at hun må forlade
børnehjemmet og lade drengene i stikken.
Elmer udsættes for et traumatisk overgreb, og Erik bliver adskillelige gange fysisk forulempet og afstraffet. Afstraffel-

Der skal dog tages flere forbehold, hvis
man skal benytte filmen i filmklub-regi.
Allerførst er aldersgruppen meget afgørende. De voldsomme scener, hvor
drengene afstraffes fysisk til frit skue
(eller medvirken) fra børnehjemmets øvrige beboere, er meget hårde at opleve.
Derudover fornemmer man også, at Elmer
i løbet af filmen udsættes for et seksuelt
overgreb fra en af skolens lærere. Selve
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overgrebet vises ikke, men reaktionerne
før, under og efter overgrebet taler sit tydelige sprog og er derfor også meget ubehagelige at opleve.
Hvis filmen skal ses i sammenhæng med
Niels Arden Oplevs beslægtede og meget
populære danske film Drømmen fra 2006,
så må Frits fra denne film siges at leve en
‘drømmetilværelse’ i forhold til det helvede
som Erik og Elmer går igennem.
Indledning
De ubehagelige scener, som er skitseret
ovenfor, skal man som indleder selvfølgelig gøre opmærksom på. Derudover vil det
være nærliggende både at fortælle om
livet og vilkårene på børnehjem i gamle
dage, om rum-kapløbet, der er én af filmens sidehistorier samt om revselsesretten, som stadig eksisterede for ganske få
år siden.
Når filmen netop byder på scener, der gør
ondt at beskue, så er det væsentligt at pointere, at filmen er baseret på virkelige
hændelser. Ikke for at gøre ondt værre,
men netop for at tilskuerne til filmen kan
sætte filmens alvor og tematik overfor
deres eget liv og reflektere over de kolossale forskelle. Sommetider kan det godt
være en films fornemmeste opgave at
minde os om, hvor godt vi i virkeligheden
har det i Danmark anno 2016.
Jan Frydensbjerg,
Filmudvalget
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DATA:

Det Spritnye Testamente
Belgien/Frankrig/Luxembourg 2015
Instr.: Jaco Van Dormael
Medv.: Pili Groyne, Benoît Poelvoorde,
Catherine Deneuve, François Damiens
m.fl.

Censur: U.censur
Spilletid: 113 min.
Udl: 41Shadows
Prem: 9/6-2016
Aldersvurdering: Fra 10 år

DET SPRITNYE
TESTAMENTE
af det unge stjerneskud Pili Groyne. Hendes flugt og Guds eftersøgning efter
hende, såvel som Ea’s jagt på nye disciple
blandt et meget forskelligt klientel på Jorden er ret underholdende. Desuden er der
indlagt plot til ”eksistentiel refleksion”, for
hvad skal man egentlig bruge sin sidste
levetid på? Og kunne Gud mon have en
datter, der ville gøre oprør i den gode sags
tjeneste?
Filmen kan sagtens anvendes i klubberne
til børn /unge fra omkring 10 år. Den skøre
historie kan opfattes på flere niveauer –
og der er ikke noget egentlig skræmmende i filmen.

Handling
Filmen starter hos en familie i en lejlighed
i Bruxelles. Her bor Gud med sin hustru og
den unge datter Ea. Sønnen Jesus er ude
af billedet for længst - og personliggjort i
statuer over hele verden, men han kan
stadig hjælpe Ea med gode råd. Fakta er
nemlig, at Gud fra sit hemmelige indelukke finder på tusindvis af måder at chikanere menneskene på - hvoraf en del ligefrem er genkendelige fra hverdagen. Til
sidst bliver det for groft for Ea, som gør
oprør og hacker faderens ”altfavnende”
computer. Herfra udsender hun melding
pr. sms til alle mennesker på jorden med
offentliggørelse af deres dødsdato. Det
skaber selvfølgelig en del panik og eftertænksomhed rundt omkring. Gud er rasende og Ea er nødt til at flygte hjemme-
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fra. Herefter befinder vi os i den virkelige
verden, hvor Ea forsøger at skaffe et helt
nyt sæt disciple til at hjælpe verden, mens
Gud er i hælene på hende, men han kommer heldigvis ofte til kort.
Vurdering
En totalt surrealistisk fortælling, der både
omfatter Gud, Jesus, en gorilla, foruden
navne som Catherine Deneuve og Benoît
Poelvoorde. Konceptet bliver serveret
som fakta: Gud bor i Belgien og er en lurvet, gammel mand, der er ret ondskabsfuld overfor både sin egen familie og
menneskeheden. Historien er så absurd,
at man burde overveje sit religiøse
ståsted, hvis den havde bare gran af
sandhed, men den skæve tanke er sjov og
bliver helt igennem godt fortalt. Ea spilles

Indledning
Ens indledning må komme an på publikums alder, men kunne være med referencer til Biblen og den lidt sarkastiskeironiske behandling heraf i filmen. Man
kunne også pege på den overraskende
overgang (transport) mellem ”Guds lejlighed” og den virkelige verden.
Kirsten Østergaard Nielsen
Filmudvalget

Golden Globe nomineret 2016
- Best Motion Picture - Foreign Language
European Film Awards vinder 2015
Norwegian International Film Festival vinder 2015 – Audience Award
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

DATA:

Dope
USA 2015
Instr. & manus: Rick Famuyiwa
Medv.: Rakim Mayers, Blake Anderson,
Bruce Beatty, De’aundre Bonds
Censur: 11

Spilletid: 103 min.
Udl: UIP
Prem: 24/9-2015
Aldersvurdering: Fra 13 år
KUN PÅ DVD & BLURAY

DOPE
Handling
I et hårdt kvarter i udkanten af Los Angeles bor Malcolm og hans to venner Jib og
Diggy, som forbereder sig på at afslutte
High School. Malcolm bliver interesseret i
pigen Nakia, som narkohandleren Dom
dog også er interesseret i. Ved en af Doms
fester, hvor Nakia deltager, dukker Malcolm derfor op sammen med sine venner.
En konkurrerende bande afbryder festen,
og de stoffer, som Dom forsøger at sælge,
ender i Malcolms rygsæk, inden politiet
får fat på Dom. Malcolm får besked på at
aflevere stofferne til en mand ved navn
AJ. Udover at være Doms chef viser
denne AJ sig også at være den mand, der
skal vurdere, om Malcolm kan komme ind
på sit ønskede college, Harvard. Eftersom
Dom er i fængsel, mener AJ, at det nu må
være Malcolms ansvar at få solgt stofferne. Sammen med Jib og Diggy får Malcolm derfor opsat en web-butik på det
sorte marked, hvorfra de anonymt kan
sælge stofferne. Malcolm begynder at
mødes med Nakia for at hjælpe hende
med at forberede sig til de afsluttende eksamener, men efter et stykke tid anklager
han hende for at arbejde for Dom, hvorfor
Nakia bliver fornærmet og nægter at se
Malcolm igen. I mellemtiden har de tre
venner fået solgt stofferne, og Malcolm
får hvidvasket nogle af pengene fra narkohandlen og giver dem til AJ. Resten af
de stadigt sorte penge bruger Malcolm til
at presse AJ til at sikre ham en plads på
Harvard.
Vurdering
Hvis man kan betegne ‘ungdomsfilm’ som
en decideret genre, passer Dope fint ind
her - og så alligevel ikke helt. Malcolm og
hans venner bliver præsenteret som nørderne, mens deres modstandere i skolen bøllerne - præsenteres som ‘jocks’. Altså
helt klassiske typer, som man ser dem i
andre ungdomsfilm. Med det særligt
hårde miljø, som filmen er sat i, samt
plottets seriøse drejning bliver der dog
Nyhedskatalog - 2016/2017

samtidig peget i en mere dramatisk retning. Filmen er på den måde bevidst om,
hvad den grundlæggende er, og forsøger
så delvist at bryde med det. Klichéerne
holdes ud i strakt arm, før de enten afvises eller stryges mere eller mindre ironisk
distanceret med hårene. Dope vil gerne
være seriøs, men heller ikke alt for seriøs.
Det hele virker skiftevist farligt og legende
let - en balance, der især trækkes i den legende retning af filmens MTV-agtige
hipster-stil. Der er en meget direkte reference til Sitcom-serien Rap fyr i L.A. både gennem den 90’er-fetichistiske hovedkarakter Malcolm og gennem filmens
generelle udtryk. Hvor Rap fyr i L.A. dog på
vanlig sitcom-manér fremstiller et miljø
mere pænt, end det nok reelt ville være i
virkeligheden, virker det til, at Dope går
mere realistisk til værks. Og netop her skal
filmens særegne kvaliteter findes. Malcolm passer ikke ind i det miljø, han af
omverdenen bliver set som en del af, og
han føler sig derfor fanget mellem to verdener. Han er både ved at bryde fri, men
samtidig uløseligt forbundet med det

miljø, han er opvokset i. Dope giver på den
måde et finurligt billede af et miljø, som
de fleste kun kender fra statistikkerne; ligesom den også giver mulighed for netop
at granske det syn, som omverdenen har
på dette miljø. Filmen kan vises fra 13 år
og opefter.
Indledning
Dope ville være oplagt at vise i forbindelse med et filmmarathon, hvor der også
skulle vises andre ungdomsfilm, som
man så kunne perspektivere til. Derudover
kan man fortælle om det amerikanske
samfunds økonomiske, kulturelle og social forskelle, som filmen på sin vis forsøger
at give et billede af.
Marc Honoré,
DaBUF best.
Sundance Film Festival vinder 2015
– Editing Award
Edinburgh International Film Festival
nomineret 2015 - Best International
Feature Film
Cannes Film Festival nomineret 2015 –
Queer Palm m.fl.
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DATA:

Emma og Julemanden:
Jagten på elverdronningens
hjerte
DK 2015
Instr.: Søren Frellesen
Manus: Philip Lazebnik m.fl.
Medv.: Lars Hjortshøj, Camilla Bendix,
Sofia Callesen, Malte Houe m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 91 min.
Udl: Scanbox
Prem: 12/11-2015
Aldersvurdering: Kan ses af hele familien, men anbefales til 7+

EMMA OG JULEMANDEN:
JAGTEN PÅ ELVERDRONNINGENS
HJERTE
Handling
Emma har snart fødselsdag og fylder 12
år, men hun føler sig glemt i sin store familie. Hun har dog en meget livlig fantasi,
og drømmer ofte om eventyr med elvere.
En aften lander julemanden, Nicolas, og
hans kone, Julie, på familiens tag, fordi
Julie skal føde. Det bliver starten på et
vildt eventyr for Emma.
Julemandens nyfødte barn bliver nemlig
kidnappet af elverdronningen, Slatten
Langpat, og Nicolas og Julie må derfor,
med hjælp fra Emma, og den nysgerrige
elverdreng Rod, begive sig ud på en mission, for at få barnet tilbage.
Skarpt forfulgt af elverdronningen, og
hendes to hjælpere, tager de ind i det magiske elverrige, hvor al kærlighed er forbudt, og hvor kulde og mørke hersker. Elverdronningen er nemlig hensunket i både
fysisk og psykisk tilstand, efter at have

revet sit hjerte ud på grund af ulykkelig
kærlighed. Det eneste der kan bringe barnet og kærligheden tilbage er, hvis de finder dronningens frosne hjerte, og giver
hende det igen.
Vurdering
Emma og Julemanden er et juleeventyr,
der kommer med noget andet end andre
julefilm. De mystiske og magiske elvere
tilfører noget spændende og anderledes,
til en ellers hyggelig film. Her er ikke fyldt
med klichéer og julesange, men i stedet
for bruges der fantasyelementer og historier fra underverdenen til at fortælle en julehistorie.
Filmen kan i princippet ses af alle, men
hvis man skal have det fulde udbytte af
historien, vil jeg mene, at man skal være
minimum 7 år.
Undervejs er der mange scener med sjove
situationer, og de to elver-hjælpere, Pind

og Towli tilfører masser af sjov til den lidt
uhyggelige elververden. Samtidig med, at
man følger historien om elverne og julemanden, får man også en historie om
Emma, der kommer ud på en rejse, og
vender hjem med et nyt syn på verden.
Jeg kunne have ønsket mig, at eventyret
om elverne og deres dronning var blevet
uddybet - det bliver lidt overfladisk, når
elverdronningen portrætteres, som hun
gør. Dette ændrer dog ikke på, at filmen er
en vellykket julehistorie, der skiller sig ud
fra mængden, og byder på et tempofyldt
og fængende eventyr for hele familien.
Indledning
En stor del af filmen foregår i elververdenen, og man kunne derfor med fordel tale
om elverne, og de historier og myter, der
er omkring dem. Det ville skabe et godt
grundlag for forståelsen af, hvorfor dronningen er, som hun er, og hvorfor elverpigerne lokker folk ind underverdenen.
Samtidig bliver det meget eksplicit for tilskueren, hvad ulykkelig kærlighed kan afstedkomme - vi kan ikke flå vores hjerte
ud, som elverdronningen har gjort, men vi
oplever den samme smerte og modløshed, når vi mister en vi elsker.
Man kan også tale om julen og julemanden. Sidstnævnte fremstilles i filmen som
en helt almindelig mand - dog måske lidt
‘dummere’ og fjollet end gennemsnittet,
men dog som en mand, der - som de fleste - glæder sig til at blive far og som går
meget igennem for at beskytte sin familie.
Fie Skov Flatau, 16 år
Robert Festival nomineret 2016 – Publikumsprisen + Årets originale sang og
Årets visuelle effekter
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Fantomdrengen
Belgien/Frankrig 2015
Instr.: Jean-Loup Felicioli
Manus: Alain Gagnol
DK stemmer: Lucas Lomholdt,
Benjamin Katzmann Hasselflug,
Annevig Schelde Ebbe, Thomas Mørk

Censur: 7
Spilletid: 84 min.
Udl: Angel
Prem: 14/4-2016
Aldersvurdering: Fra 10 år

FANTOMDRENGEN
Handling
Leo og hans lillesøster Titti bor med deres
mor og far i New York.
I filmens start befinder vi os midt i nogle
handlinger, som udspiller sig i den bog,
Leo læser for sin søster.
Leo er syg og han skal gennemgå en svær
behandling på et sygehus. Parallelt med
Leos indlæggelse på sygehuset, hører vi
om journalisten Marie og politimanden
Alex, som hun uden at ville indrømme det
har et godt øje til. De befinder sig i en forretning, som udsættes for et røveri. Alex
tager affære, men kommer senere i konflikt med sin vrisne chef.
Samtidig med dette er en mand med et
vansiret ansigt og nogle skumle medsammensvorne i gang med en uhyggelig
plan om at ødelægge hele New York via en
computervirus, hvis ikke en masse penge
udbetales inden 24 timer.
I et forsøg på at forhøre en mistænkt havner Alex midt i disse skumle planer, og må
efter et slagsmål på sygehuset med et
brækket ben.
På sygehuset mødes Leo og Alex. Leo
overbeviser politimanden om, at han kan
forlade sin krop og flyve, mens hans fysiske krop ligger sovende tilbage på hospitalet, hvorefter de sammen kan bekæmpe
forbryderne med den ondskabsfulde plan.
Med Leos evne til at flyve, og Alex’s politierfaring lykkedes det, sammen med den
modige Marie, at afværge katastrofen og
redde byen.
I slutningen af redningsaktionen forværres Leos sygdom, og han ender i en
slags koma. Til allersidst knyttes historiens tråd fint sammen ved, at Titti nu
læser eller rettere sagt gengiver samme
historie, som den Leo læste for hende i
starten. Med sit åbne sind leder hun broderen tilbage til bevidstheden, og filmen
slutter med, at Leo ser lige ud på os tilNyhedskatalog - 2016/2017

skuere og kundgør at han er en ægte helt
– ganske vist en tegnet helt.
Vurdering
Børnekonceptet Rabalder Bio, der viser
flotte, fantastiske og spændende udenlandske tegnefilm for børn, slår til igen
med sæson 3. Ikke bare med Brevet til
Momo, men også med den franske animationsfilm Fantomdrengen, som på
enestående vis blander superheltefilmens tempo og underholdning med en
nærværende historie om en dreng ramt af
sygdom.

Fantomdrengen er skabt af samme hold,
som lavede En kat i Paris fra 2010. Ligesom den, er Fantomdrengen en enkel,
men aldrig banal historie fortalt i en besnærende, skæv og flad tegnestil – flot distancerende sig fra den mere buede
amerikanske stil, som ellers har været tidens trend. Et billedsprog som henviser til
andre billedsprog. Det Paris, som afbilledes i deres første film og det New York,
som skildres i denne, har billedreferencer
til store dele af maleri- og kunsthistorien.
Og især fra modernismens mange ismer.
Manden med det vansirede ansigt har til

eksempel helt klart kubiske træk, der
leder tanken hen på Picasso. Filmens
mange superheltereferencer samles i
enkle og tydelige penselstrøg, naivistiske,
fantasifulde og en gang imellem ekspressionistiske, sådan som det konkretiseres
hos en 11 årig dreng, som kan gøre sig
usynlig, forlade sin sygeseng og flyve ud
for at redde storbyen.
Fortællingen er fin og har flere temaer,
som både voksne og børn kan forstå og
som giver stof til eftertanke. Den er som
nævnt spændende og underholdende
samtidig med at den handler om livet og
brugen af fantasiens kraft til at få os igennem de svære og mørke perioder i ens liv.
De mest gribende scener i filmen er, når
Leo anvender sin fantomskikkelse – gør
sig usynlig – for at se, hvordan hans familie egentlig håndterer hans sygdom. Udover at være hjerteskærende minder det
os også om, i hvilken frygtelig tilstand han
er.
Der bør ikke herske tvivl om, at Fantomdrengen skal på alle klubbers program i
den kommende sæson. Det fortjener den,
og det fortjener Rabalder Bio konceptet..
På grund af filmens struktur, hvor virkelighed, drøm og fantasi skifter ud og ind og
på grund af Leos sygdom, som kan gøre
nogle små kede af det, anbefales den fra
10 år. Den har dansk tale.
Indledning
Der kan være grund til at påpege, at
Fantomdrengen tager udgangspunkt i det
man inden for filosofien kalder for metafysikken – altså det som handler bag om
det fysiske, det vi ikke kan opfatte med
vores sanser. Hvordan kan man forstå at
Leo kan flyve. Drømmer han? Hvordan
kan det være, at nogle kan se ham og
andre ikke kan. Ellers kan filmen blot opleves som det, den er: En superfed tegnefilm og en stærk hyldest til fantasien.
Hans Peter Mehlsen,
Filmudvalget
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DATA:

Far til Fires vilde ferie
DK 2015
Instr.: Giacomo Campeotto
Manus: Jens Korse
Medv.: Jesper Asholt, Kurt Ravn,
Sigurd Philip Dalgas,
Karoline Hamm m.fl.

Censur: A
Spilletid: 90 min.
Udl: Nordisk
Prem: 1/10-2015
Aldersvurdering: For alle

FAR TIL FIRES
VILDE FERIE
Handling
Familien skal på sommerferie ved Vadehavet, hvor de har lånt Fru Sejersens
sommerhus, der ligger helt tæt ved stranden. Da de ankommer, finder de et super
luxuriøst sommerhus, med alt hvad hjertet begærer. Problemet er bare, at nøglen
ikke ligger under måtten, som Fru Sejersen har sagt. Det viser sig da også, at det
er det forkerte sommerhus, de er kommet
ind i, og de bliver venligst bedt om at gå
deres vej, af indehaveren Britt, som dukker op. Fru Sejersens sommerhus ligger
ved siden af og viser sig at være en gammel cirkusvogn med udendørs das.
Det behager især ikke Søs, som allerede
har beskrevet det første lækre sommerhus for kæresten Peter, der vil ankomme
næste dag. Alle hygger sig alligevel og
ikke mindst, da Peter dukker op før forventet med Fru Sejersen bagpå motorcyklen.
Far vender tilbage til Britt’s sommerhus,
idet han har fået øje på en krimibog, som
han mangler at læse, og nu gerne vil låne.
Men igen misforstås hans indtræden i
huset, og Britt anklager ham nok engang
for at ville stjæle.
Samtidig operer to rigtige tyve ved at
bryde ind i Britts sommerhus og stjæle en
computer.
Næste dag ved stranden kommer Britt
med politiet. Hun vil have, at de anholder
Far, men da de ikke finder noget i cirkusvognen, går han fri.
For at frikende far for anklagerne, beslutter familien sig for at finde de rigtige tyve.
De benytter sig af de teknikker, som også
optræder i de krimibøger, som far læser.
Det vil sige lede efter spor, spørge eventuelle vidner og bruge forklædninger. Men
intet hjælper.
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Per får den ide, at koncentrere sig om det
dyreste sommerhus, og ligge på lur, idet
han tror, det er her, tyvene slår til næste
gang.
Dette går dog også galt, idet Far og Lille
Per overraskes af ejeren af huset, før tyvene kommer.
Per får en dag øje på de to tyve, som er
ved at tømme det store og dyre hus for
værdier. Han prøver at kontakte far via
walkie talkien, men uden held, og han opdages af tyvene, som spærrer ham inde i
et bur. Han undslipper dog og render hjem
for at fortælle, at han nu ved, hvor tyvene
opholder sig med alle tyvekosterne. Men
da de når frem, er tyvene taget afsted.
Far vil nu hjem, idet han føler sig mistænkt af alle feriegæsterne. Men Per vil
ikke give op. Sammen med Onkel Anders,
Mie og Ole regner de ud, hvor tyvene vil slå
til en sidste gang.
Ved hjælp af en lang række snedige forsinkelser, lykkes det for familien at forhindre tyvene i at komme til fastlandet med
alle tyvekosterne, og de kører fast i det
stigende vand. Tyvene vil nu fortsætte til
fods i vandet, men hænger fast i det mudrede sand, samtidig med at tidevandet
stiger. Per forbarmer sig dog over tyvene,
og sammen med familien redder de tyvene fra druknedøden. Samtidig ankommer
politiet og anholder tyvene.
Hjemme igen i haven dukker Britt op med
datteren Nathalie med en undskyldning til
far samt overrækker ham den krimibog,
han så gerne vil læse.
Vurdering
I 2014 fik vi Far ti Fire – Onkel Sofus vender tilbage med et nyt hold skuespillere,
og det er stort set samme hold, som optræder i denne film. Dog er det nu Kirsten
Lehfeldt, som spiller Fru Sejersen, uden at

hun har den store betydning i filmen. Giacomo Campeotto har igen stået for instruktionen.
Bedst er stadig den sortkrøllede Sigurd
Philip Dalgas som Lille Per, der som i de
gamle film strutter af energi og opfindsomhed i forsøget på at afsløre de grimme skurke. Jesper Asholt er stadig fint
nedtonet som Far, og Kurt Ravn giver den
igen fuld gas som Onkel Anders.
Nyt er derimod ikke selve plotkonstruktionen, som følger den klassiske model: Idyl
–idyllen afbrydes af grimme skurke, som
skal fanges, så idyllen igen kan oprettes.
Sådan har det været siden den første oprindelige film så dagens lys i 1953, og
sådan er det stadig den dag i dag. Ingen
større dybde, og man kan selvfølgelig
med rette stille sig selv spørgsmålet:
Hvornår får vi en Far til Fire film, som for
alvor tør tage fat om et stort emne. Jagten på tyvene holder ganske vist interessen ved lige, og der er da også en morsom
action scene mellem tyvene og lille Per i
en minibil. Der er stadig en masse ligegyldige sidehistorier –mest med som fyld –
og de virker ikke altid lige velvalgte. Men
moralen er uændret siden 50’erne, og den
er vel et eller andet sted værd at holde
fast i. Værdierne i familiesammenholdet,
kærlighed, leg og fælles hygge. Sådan er
konceptet, og det skal ingen pille ved.
Indledning
Filmen kræver ingen større indledning.
Har man tid og lyst kan man tale om Far
til Fire filmenes historie, om filmenes
faste persongalleri, deres opbyggelighed
og om filmenes værdisæt.
Hans Peter Mehlsen,
Filmudvalget
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DATA:

Filmen om Radiserne:
Med Nuser og Søren Brun
USA 20165
Instr.: Steve Martino
Manus: Bryan Schulz m.fl.
DK stemmer: Mathias Mikkel Ipsen,
Marie Dietz, Iris Mealor Olsen,
Harald Kaiser Hermann m.fl.

Censur: A
Spilletid: 88 min.
Udl: Filmcompagniet
Prem: 25/12-205
Aldersvurdering: Fra 7 år

FILMEN OM RADISERNE:
MED NUSER OG SØREN BRUN
Handling
Mens Nuser har travlt med at finde sin ærkefjende Den Røde Baron, starter en ny
rødhåret pige i Søren Bruns klasse, og
Søren bliver straks betaget af hende. Han
frygter dog, at hans sædvanlige fiaskoprægede tilværelse vil forhindre, at hun vil
lægge mærke til ham. For at vise sit værd
stiller Søren derfor op som tryllekunstner
til skolens talentshow, men han må i sidste ende droppe sin optræden for at hjælpe sin lillesøster med hendes. Herefter
beslutter Søren sig for at lære at danse,
men det går dog galt, da han deltager ved
skolens bal, hvor han snubler og får sat
gang i sprinklersystemet. I skolen bliver
Søren bedt om at skrive en bograpport
sammen med den rødhårede pige, men
Søren ender desværre alene, da den rødhårede pige skal besøge et sygt familiemedlem. I et forsøg på at imponere den
rødhårede pige beslutter Søren sig derefter for at skrive bograpporten selv. Imens
finder Søren også ud af, at han har fået
topkarakter i en test, hvilket gør ham
uhyrligt populær blandt de andre på skolen. Da han skal modtage en medalje for
sin præstation, finder han dog ud af, at
der er sket en forbytning af hans og en
anden elevs test. Søren afviser derfor at
tage imod medaljen, og hans popularitet
daler drastisk. Kort tid før sommerferien
finder Søren dog ud af, at den rødhårede
pige har valgt ham som penneven til trods
for hans fiaskoer. Søren spørger hende,
hvorfor hun har valgt ham, og den rødhårede pige fortæller, at hun godt kan lide
ham, fordi han er omsorgsfuld og uselvisk.
Vurdering
Filmen om Radiserne er som filmfortælling ikke særligt ambitiøs, og ved første
øjekast kan den godt virke som lidt af et
flop. Hovedhistorien er lige vel tynd, og
Nyhedskatalog - 2016/2017

hvis det ikke var for Nusers action-fyldte
sidehistorie, der fortælles i en række korte
indskudte sekvenser parallelt med hovedhistorien, ville den som helhed fremstå en
anelse bovlam og udynamisk. Men for
søren, hvor er filmen da alligevel
drøncharmerende, når man lærer den at
kende! Den relativt bløde, farverige stil,
som filmen er animeret i, fungerer som en
fin opdatering af originalens stregtegninger, som der dog samtidig henvises
kærligt til i løbet af filmen. På samme tid
er den grundlæggende optimistiske og
lidt naive stemning, man fornemmer i den
originale tegneseriestribe med Radiserne,
også bevaret i filmen. Man fornemmer
kort sagt en trofasthed over for forlægget,
og om end ikke andet, er det i hvert fald en
særdeles hyggelig oplevelse at se Filmen
om Radiserne. Filmen kan vises for de
yngste hold fra omkring 7 år.
Indledning
Hvor mange børn, der reelt set kender til
Radisernes univers i dag, er svært at sige,

men det er nok ikke så mange. At dømme
efter filmens forholdsvist lange, fulde titel
- Filmen om Radiserne: Med Nuser og
Søren Brun - har man i hvert fald tilsyneladende fundet det nødvendigt at forklare,
hvem det nu lige er, at de der Radiser er.
Netop derfor er det også relevant at fortælle om tegneseriestriben i sin indledning, hvor man eventuelt også kunne vise
nogle af de oprindelige striber eller de tidligere tegnede kortfilm med Radiserne,
hvis disse da kan skaffes. Som en aktivitet før filmen kunne man, hvis man da
ikke viser den for de helt yngste, afholde
en tegne-workshop, hvor børnene bliver
undervist i at tegne de forskellige figurer
fra filmen.
Marc Honoré
DaBUFs best.

Golden Globe nomineret 2016
- Best Motion Picture - Animated
Annie Awards nomineret 2016
– Bl.a. Best Animated Feature m.fl.
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DATA:

Hunger Games:
Mockingjay Part 2
USA 2015
Instr.: Francis Lawrence
Manus: Peter Craig, Danny Strong
Medv.: Jennifer Lawrence,
Josh Hutcherson, Liam Hemsworth,
Julianne Moore m.fl.

Censur: 11
Spilletid: 137 min.
Udl: Nordisk
Prem: 18/11-2015
Aldersvurdering: Fra 15 år

HUNGER GAMES:
MOCKINGJAY PART 2
Handling
The Hunger Games - Mockingjay part 2, er
sidste kapitel i serien om Katniss Everdeen, og hendes kamp for friheden, og nu
også fremtiden for alle Panems indbyggere. Da alle distrikterne for første gang
laver et samlet oprør mod Capitol, er det
ikke kun Katniss’ skæbne, der står på spil,
men hele Panems’. Det går op for hende,
at den eneste mulighed hun har, for at
tage ansvar for sin egen frihed, er at påtage sig rollen som ”The Girl on Fire”. Hun
kan ikke længere kun tænke på overlevelse, nu hvor hun er lederen for alle oprørerne imod Præsident Snow.
Med hjælp fra sine nærmeste venner, heriblandt Gale, Finnick og ikke mindst Peeta,
tager Katniss ud på en livsfarlig mission,
for at befri Panems indbyggere, og slå
Præsident Snow ihjel.
De mange dødsensfarlige fælder, fjender,
forrædere og moralske valg, der venter

Katniss og hendes venner, kommer til at
udfordre dem alle langt mere personligt,
end selv de mange livstruende udfordringer, de tidligere har overlevet i The Hunger
Games.
Panem er for alvor kastet ud i en blodig
borgerkrig, og Katniss må konfrontere sin
værste fjende i et ultimativt opgør, der
dog ikke ender helt, som de involverede
har forestillet sig, for ikke alt er, som det
synes ved første øjekast.
Vurdering
Det sidste kapitel af The Hunger Games
indeholder masser af spænding, fart og
kærlighed, og filmen er spækket med
krigsscener og eksplosioner. Det er umuligt at kede sig, for der sker hele tiden
noget. Katniss træder endelig i karakter,
og får lov til at gøre det, som hun mener,
er det rigtige, efter altid at have fulgt ordrer fra andre. Desværre synes jeg, at
selve historien om Katniss’ følelser og si-

tuation, bliver glemt i alle eksplosionerne.
Hendes bearbejdelse af de traumatiske
oplevelser, hun har været udsat for, er der
ikke særligt meget fokus på, og det er ærgerligt, for det ville have understreget
hendes
karakter
rigtigt
godt.
Dette står dog ikke i vejen for, at det er en
film, der virkelig får vist, hvor vigtigt det er,
at stå ved sig selv og sine handlinger.
Gennem de mange moralske valg, som
især Katniss bliver udsat for, sættes der
fokus på, hvor meget man må ofre, hvis
man vil gøre op med autoriteterne og den
enorme magt, de har.
Jeg tror ikke, man kan forstå filmen uden
at have set de foregående i serien, da alle
forudsætningerne for Mockingjay Part 2,
bliver skabt i de foregående film. Udviklingen er kronologisk og jeg vil vove den
påstand, at kun den første film i serien
The Hunger Games, kan ses som selvstændig film. Filmen egner sig til unge, fra
de 15 år og opefter.
Indledning
Som med de foregående 3 film i Hunger
Games-serien, ligger fokus på undertrykkelse og modstanden mod samme - og
om at tro på sig selv, hvis man vil skabe en
ny og bedre fremtid. Man kan derfor tale
om tyranni og hvordan det er muligt, at
nogle få personer kan komme til at bestemme over flertallet. Har de unge mon
selv lignende eksempler fra den virkelige
verden og hvad fortæller verdenshistorien
om samme?
Fie Skov Flatau, 16 år

Academy of Science Fiction,
Fantasy & Horror Films nomineret 2016
– Best Fantasy Film
MTV Movie Awards nomineret 2016
- Best Action Performance + Best Hero m.fl.
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Inderst Inde
USA 2015
Instr. & manus: Pete Docter,
Ronaldo Del Carmen
DK stemmer: Alma Aaberg Plougman,
Cecilie Stenspil, Lisbeth Wulff,
Jesper Christensen m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 97 min.
Udl: Disney
Prem: 27/8-2015
Aldersvurdering: For alle

INDERST INDE
Handling
Inde i den 11-årige pige Rileys hoved arbejder fem følelser hårdt i hovedkvarteret
hver dag, under ledelse af optimisten
Glæde, hvis største opgave er at sikre, at
Riley er lykkelig. Vrede sørger for retfærdighed, Frygt for sikkerhed, og Afsky sørger for, at Riley ikke bliver forgiftet, ved for
eksempel at spise broccoli. Til sidst er der
Triste, som ikke helt er sikker på, hvad
hendes opgave reelt går ud på, og det er
de andre også i tvivl om.
Da Riley og hendes familie beslutter sig
for at flytte til en ny og ukendt by, kommer
følelserne på hårdt arbejde, men Glæde
opmuntrer dem til at gøre alt, hvad de kan,
for at hjælpe Riley gennem den store omvæltning.
En dag kommer Triste ved et uheld til at
ødelægge noget i kontrolcenteret, og hun
og Glæde bliver suget dybt ind i Rileys underbevidsthed, sammen med nogle af
hendes vigtigste minder.
Nu er Vrede, Frygt og Afsky efterladt til at
styre Riley helt alene. Glæde og Triste må
kæmpe sig igennem ukendte områder,
som Langtidshukommelsen, Fantasiland,
Abstrakte Tanker og Drømmeland, i et desperat forsøg på at komme tilbage til hovedkvarteret og Riley. Kun ved at hjælpe
hinanden, og acceptere både glæde og
sorg, kan de finde tilbage til de andre, og
hjælpe Riley med at blive sig selv igen.
Vurdering
Inderst Inde er en historie, som bygger på
en virkelig god idé, og de fem figurer, der
hver især repræsenterer en følelse, er
sjove. Det fungerer rigtig godt, at de fem
udlever hver deres følelse 100%, for det
giver anledning til masser af sjove scener.
Universet er nyt og spændende, det
samme er selve historien. Selvom forløbet i filmen er en smule forudsigeligt, og
ikke så overraskende, gør det ikke noget,
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for undervejs er der fyldt med scener, som
både er sjove og spændende - og aldrig er
set før.

ved, hvad man føler, som når Afsky, Vrede
og Frygt prøver at styre Riley helt alene,
uden held.

Samarbejdet mellem de to modsætninger, Triste og Glæde, er en god og vigtig
pointe i filmen. Det går nemlig langsomt
op for Glæde, at hun også har brug for følelsen af sorg, for at komme tilbage, og
samtidig lærer Triste, at hun også er vigtig. Filmen understreger ved hjælp af
dette, at der skal være plads til alle, uanset humøret, og at det er okay, ikke altid at
være glad.

Derudover er følelser ofte meget svære at
styre, når man vokser og er i gang med at
blive voksen - som Riley er i filmen. En vigtig pointe i filmen - synes jeg - er, at alle
følelser er vigtige og afhængige af hinanden og at man ikke behøver altid at være
glad, men at det er ok, at være sur og trist
indimellem - for det er alle mennesker.
Fie Skov Flatau, 16 år

Inderst Inde er en super god film, som kan
ses af hele familien.
Indledning
Man kunne tale om de følelser, som alle
mennesker har, men som nogen gange er
svære at sætte ord på, og at man har brug
for følelsen af sorg, for at kunne føle
glæde. Som filmen også viser, kan man
tale om, hvordan det føles, når man ikke

Oscar vinder 2016 - Best Animated Feature Film of the Year + nomineret
- Best Writing, Original Screenplay
Golden Globe vinder 2016 - Best Motion
Picture – Animated
BAFTA Awards vinder 2016
- Best Animated Film + nomineret
- Best Original Screenplay
Annie Awards vinder 2016
– Bl.a. Best Animated Feature
m.fl.
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DATA:

Iqbal og den
hemmelige opskrift
DK 2015
Instr.: Tilde Harkamp
Manus: Renée Toft Simonsen
Medv.: Hircano Soares,
Liv Leman Brandorf,
Arien Alexander Takiar m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 90 min.
Udl: Nordisk
Prem: 17/12-2015
Aldersvurdering: Fra 7 år

IQBAL OG DEN
HEMMELIGE OPSKRIFT
Handling
Iqbal Farooq er en glad og charmerende
dreng med krudt i røven. Nogen gange
med lidt for meget krudt, i hvert fald hvis
det står til Iqbals far, der konstant er på
nakken af ham og vil have Iqbal til at tage
livet lidt mere seriøst.

Vurdering
De sidste mange år har de danske familiefilm primært drejet sig om de to store
franchise-serier Far til Fire og Min søsters
børn, indimellem suppleret med en enkelt
julefilm. I år er der heldigvis kommet en ny
spiller på markedet, Iqbal.

Deres forhold bliver ikke bedre af, at Iqbal,
sammen med veninden Sille og hans lillebror Tariq, ved et uheld kommer til at
springe dele af hans skole i luften. De tre
venner afprøver et forsøg i fysiklokalet, og
da det går helt galt opstår der en kæmpe
eksplosion.

Filmen er baseret på Manu Sareens
meget populære børnebøger, om den
frække og charmerende Københavnerdreng med indisk kultur i bagagen. Og
netop koblingen mellem indisk kultur og
dansk familiefilm bliver til en skøn krydderiblanding, med ligeså mange farver
som det indiske køkken. Det er en befrielse både at opleve en lang række skuespillere, som man ikke har set til hudløshed
på det store lærred, og samtidig fortælles
der humoristisk om den kulturkløft, der
kan være imellem nydanskere og det danske samfund. Det fortælles uden løftede
pegefingre og det er en stor kvalitet, især
da der er tale om en børnefilm, der først
og fremmest skal underholde, men et
eller andet sted også gerne vil lære lidt fra
sig. Det må den hjertens gerne.

Det er dog ikke alle, der ser skævt til
denne situation. De to forbrydere, Æselmand og Svinet, hører om eksplosionen
og finder hurtigt ud af, at en sådan form
for bombe kan bruges i forhold til deres
vanvittige mission. De har nemlig ambitioner om at springe Tivoli i luften, så der
kan etableres en masse parkeringspladser på stedet, og de kan tjene en masse
penge. Derfor sætter de nu alt ind for at få
fingrene i den opskrift, der ligger bag det
tilfældigt hjemmebryggede sprængstof.
Men så let skal det selvfølgelig ikke gå. De
tre venner kæmper godt imod, også selvom at det kræver flugt fra forbryderne ude
i det danske sommerland. Til sidst ser det
dog ud til, at slaget er tabt. Æselmand og
Svinet kidnapper Iqbals søde lillebror, Dindua, for at presse vennerne til at udlevere
opskriften. Men hvad gør de, når nu Tariq
rent faktisk har glemt, hvilken rækkefølge
ingredienserne kom i og hvordan det i
hele taget blev til et sprængstof? Jagten
afsluttes selvfølgelig i Tivoli, hvor hele familien til sidst står sammen for at befri
Dindua og få de to forbrydere ned med
nakken.
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Der er fart over feltet, sjov i gaden og
masser af falden på halen. Det sidste står
de meget morsomme forbrydere, Æselmand og Svinet, ofte for. De spilles af
Rasmus Bjerg og Andreas Bo, et kriminelt
makkerpar, der vækker dejlige minder om
Kevins plageånder i Alene Hjemme-filmene.

Iqbal og den hemmelige opskrift er en
skøn film for børn i alle aldre og et rigtig
godt bud på en blockbuster i børnefilmklub-formatet.
Indledning
Mange af børnene vil kende Iqbal Farooq
fra Manu Sareens børnebøger, og det kan
derfor være en god idé at fortælle lidt om
forskellene fra bog til film. At lave en lille
højtlæsning fra bogen kan være en fin del
af indledningen, især hvis man samtidig
fortæller om, hvad bøger er bedst til at
fortælle og hvad film har lettere ved at
vise.
Derudover kan man tage fat i den indiske
kultur, der ligger som et smukt farvet
tæppe henover hele filmens fortælling.
Det kan både handle om forskellene mellem indisk og dansk kultur, men også om
det kulturmøde, der kan være svært for
alle, når man skal være en del af et helt
nyt land med andre normer og traditioner.
Det giver filmen masser af gode eksempler på, og netop derfor er filmen et oplagt
eksempel på, at integration er en opgave
for alle parter.
Jan Frydensbjerg,
Filmudvalget

Robert Festival vinder 2016 – Årets
originale sang + nomineret til Publikumsprisen, Årets børne- og ungdomsfilm og
Årets adapterede manuskript
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

DATA:

It Follows
USA 2014
Instr. & manus: David Robert Mitchell
Medv.: Maika Monroe, Keir Gilchrist,
Olivia Luccardi, Daniel Zovatto m.fl.
Censur: 15

Spilletid: 100 min.
Udl: Angel
Prem: 4/6-2015
Aldersvurdering: Fra 15 år

IT FOLLOWS
Handling
Vi kastes hovedkuls ind i historien med et
nervepirrende anslag, hvor en ung pige
flygter fra noget eller nogen. Vi ved det
ikke. Hendes flugt ender ved stranden,
hvor hun desperat ringer efter sin far.
Næste morgen ses liget af hende på
stranden. Filmen er i gang!
Den unge pige Jay er på en biograf-date
med Hugh. Da de kommer ind i biografen,
får Hugh øje på en ung kvinde ved indgangen, som han forsøger at få Jay til at se.
Det kan hun ikke. Hugh bliver mere og
mere nervøs og insisterer på, at de skal
forlade biografen sammen.
På deres næste date er de sammen i en
bil, da Hugh pludselig bedøver Jay med
kloroform. Da hun vågner igen, er hun
bundet til en kørestol. Hugh er der dog
stadig og forklarer hende, at da de havde
sex, gav han hende samtidig en forbandelse. Forbandelsen lyder på, at et ansigtsløst væsen vil forfølge hende, indtil
at hun selv har sex med en anden og dermed får overført forbandelsen til denne
person. Det ansigtsløse væsen, kan se ud
som mange forskellige personer, vil forfølge hende i gående tempo, og hvis det fanger hende, vil det dræbe hende og gå efter
den næste i rækken.
Da en kvinde kort efter går imod dem,
flygter Jay og Hugh. De kommer væk fra
hinanden og Hugh forsvinder. De følgende
dage oplever Jay flere gange at blive forfulgt, og hun fortæller om forbandelsen til
sin søster og nogle venner. De forsøger at
hjælpe hende, men det synes umuligt.
Efter endnu et møde med det ukendte,
ender Jay på hospitalet med en brækket
arm. Her beslutter hun sig for at give forbandelsen videre til naboen Greg. Overleveringen giver dog kun kortvarig succes,
for Greg bliver dræbt af det ansigtsløse
væsen, og det er derfor igen Jay, der står
for tur.
Nyhedskatalog - 2016/2017

Vurdering
Det skal siges med det samme. Denne
film skal kun serveres som et rendyrket
gys for de ældste i filmklubben. Den er
skræmmende, grotesk og makaber - men
samtidig også et fremragende bud på,
hvordan teenage-gyseren kan se ud anno
2016. Der leges og genbruges tilpas fra
gysergenrens mange klichéer og genkendelige skabeloner, men filmen har alligevel sit eget udtryk og bliver samtidig et interessant billede på den amerikanske forstad, det krakelerede familiebillede og de
naive og nysgerrige teenagere.
Men det er først og fremmest et gys, og
det fungerer den fornemt som. Der er
flere scener, hvor man har lyst til at forsvinde langt ned under stolen, og hvor
man fornemmer den snigende uhygge
sætte sig godt og grundigt fast. Selvom
filmen også byder på en del uafklarethed
i sin fortælling, så ændrer det ikke på, at
den lykkes med sit projekt. At skræmme
os fra sans og samling.
Det er derfor en film, der vil egne sig godt
til et film-marathon eller til en gyseraften
for de unge. Der er enkelte seksuelle scener i filmen, der også betyder, at publikum
skal have en vis alder, hvis de skal kunne
abstrahere fra dette.

Indledning
Dette er ikke en film, som bør ses uden en
lille advarsel påklistret indledningen. Derfor skal man sørge for at indlede filmen,
ved at fortælle publikum om, hvad der er i
vente. Det er ikke en gyser, hvor blodet flyder i stride strømme, men derimod en
psykologisk gyser, hvor det der skræmmer
os allermest, er det vi kan tænke os til og
forestille os - og dermed identificere os
med.
Det er derfor en fin mulighed for at dykke
lidt ned i gysets historie på film og
komme omkring nogle af de helt centrale
titler og instruktører i filmhistorien. Der
kan både fortælles om gyserfilmene fra
stumfilms-perioden, om film med kendte
bogforlæg som Frankenstein og Dr. Jekyll
& Mr. Hyde, om Alfred Hitchcock, der
netop var en mester udi de psykologiske
gysere og om de mere kendte nutidige gyserfilm-serier som Saw og Scream.
Jan Frydensbjerg,
Filmudvalget

Phoenix Critics Circle vinder 2015
– Best Horror Film
Cannes Film Festival nomineret 2014
- Critics Week Grand Prize m.fl.
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DATA:

DATA:

Brevet til Momo
Japan 2011
Instr. & manus: Hiroyuki Okiura
DK stemmer: Sophie Cecilie Rosendahl, Pernille Hilgart,
Torbjørn Hummel, Stanislav Sevcik
Censur: 7
Spilletid: 120 min.
Udl: Angel
Prem: 252/2-2016
Aldersvurdering: Fra 6 år

Marnie - min hemm

Japan 2014
Instr. & manus: Hiromasa Y
Org. stemmer: Sara Takatsu
Censur: 7
Spilletid: 103 min.
Udl: Camera
Prem: 25/12-2015
Aldersvurdering: Fra 10 år
FILMEN HAR IKKE DANSK TA

JAPANSK TREKLØVER

BREVET TIL MOMO
MARNIE – MIN HEMMELIGE VENINDE
THE BOY & THE BEAST
hendes sidste møde med ham endte
med, at hun skældte ud på ham. Han er
begyndt på et brev til hende, men har kun
skrevet ’Kære Momo’.
De tre ånder, som nu har taget skikkelser
af nogle temmelig ucharmerende monstre, er kommet for at hjælpe Momo: Med
at forlige sig med farens død og med at
forberede vejen for farens ånd, som skal
vogte over Momo og hendes mor. Inden
det kommer så vidt, skal de viser deres
værd i nogle hæsblæsende actionscener
og ultimativt hjælpe Momo med at redde
sin mors liv.

Til at begynde med en undskyldning: Det
er upassende at anmelde tre film sammen, blot fordi de er tegnede og fra Japan
alle tre. Men min påstand er, at der er en
indre sammenhæng, som muligvis kan
være interessant.

Momo ankommer sammen med sin mor
til øen, hvor moren voksede op. Sammen
med dem ankommer også tre væsner,
som viser sig at være fra åndeverdenen.
Momo er trist og indelukket. Ikke mindst,
viser det sig, fordi hendes far er død, og

Anna bliver sendt til en ø for at komme til
kræfter. Hun har astma, og hun er ensom.
Hun er også adoptivbarn og bange for at
ligge sine plejeforældre til last. På øen
kommer hun dårligt overens med de øvrige børn, for hun er faktisk også vred. Men
da hun møder den jævnaldrende Marnie
fra et tilsyneladende forladt palæ, ændrer
Anna sit syn på forholdene. I Marnie føler
Anna sig mødt af et menneske, som forstår hende. Marnies drømmeagtige tilstedeværelse og pludselige forsvinden bekymrer ikke Anna. Ad lange og kringlede
veje går det op for Anna, at Marnie er den
mor, Anna aldrig har kendt – og at Marnie
på sin vis var lige så ensom, da hun var
barn.

BREVET TIL MOMO
New York International Children’s Film
Festival vinder 2012 - Grand Prize Feature
Asia Pacific Screen Awards vinder 2012
– Best Animated Feature Film
Annie Awards nomineret 2014
- Best Animated Feature m.fl.
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onebayashi
ki, Kasumi Arimura, Nanako Matsushima m.fl.
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DATA:

The Boy & The Beast
Japan 2015
Instr. & manus: Mamoru Hosoda
Org. stemmer: Bryn Apprill, Kumiko Asô, Morgan Berry m.fl.
Censur: Afv.
Spilletid: 119 min.
Udl: 41Shadows
Prem: Afv.
Aldersvurdering: Fra 13 år
FILMEN HAR IKKE DANSK TALE - Kan bookes fra 1/1 - 2107

Drengen Ren bliver voldsomt vred på sine
omgivelser, faktisk på menneskeheden
som sådan, da hans mor dør, og hans far
ikke har mulighed for at tage sig af ham.
Under sin flugt fra myndighederne finder
han vej til en verden beboet af andre
væsner. Her kommer Ren i lære hos den
usympatiske og skrækindjagende Kumatetsu. Kumatetsu er en elendig lærer og
Ren er en forfærdelig elev. Alligevel formår de at bibringe den anden noget, som
de hver især har behov for.
I bæsternes verden siges det, at mennesker er svage, og at det mørke slår rod i
vores sjæl. Det er delvis sandt, om end
ikke for Ren; han har formået at gøre
bæstets styrker til en del af sig selv, og
han har mødt kærligheden i form af en
pige fra vores verden. Og da han endeligt
returnerer hertil, er hans far klar til at tage
imod ham.
Vurdering
Så forskellige de tre film end er, og til
trods for at de henvender sig til forskellige
publikummer (i filmklubben), har de alle
tre deres berettigelse.

have set de tre film, er jeg blevet efterladt
med en fornemmelse af skæbnetyngde.
Det er som om hovedpersonerne skal
lære at affinde sig med deres skæbner.
Og det i et omfang, som vi ikke er vant til
at se i nordiske (børne)film: Vores børn
lærer, at de skal tage deres skæbne i egen
hånd og selv bevæge den hen, hvor de ønsker den.

Alle handler de selvfølgelig om døde forældre og om indædt vrede. Men jeg ser
nu mere en indre sammenhæng i deres
behandling af skæbne. Alle tre børn skal
affinde sig med deres skæbner i overensstemmelse med, hvordan deres kort er
blevet delt. Momo skal tilgive sig selv for
at have ønsket dårligt for sin far, lige inden
han døde. Anna skal erkende, at hendes
plejeforældre elsker hende for den hun er,
og at hendes mor også ville have elsket
hende. Ren skal acceptere og tæmme sit
indre monstre og få det til at tjene ham.
Denne forståelse er muligvis alt for overfladisk og generaliserende, men efter at

Momo egner sig til de små, om end monstrene kan være lidt skræmmende i deres
uhæmmede begær og med deres alt
andet end nuttede fremtræden. Ligesom
Momos sorg kan være en stor mundfuld.
Marnie er i mine øjne en smuk og medrivende fortælling. Ikke nok med at billederne af palæet bringer mindelser om de
franske mestre; forestillingen om at være
nært forbundet med et andet menneske –
gennem tid og rum – giver mig en oplevelse af skæbnefællesskab, jeg finder uimodståelig. Men eftersom den kommer
med undertekster, må den gemmes til de
lidt ældre, som selv kan læse. Altså fra 10
år.

Marnie - min hemmelige veninde
Oscar nomineret 2016
- Best Animated Feature Film of the Year
Annie Awards nomineret 2016
– Bl.a. Best Animated Feature
– Independent m.fl.

The Boy & The Beast har nogle af de
samme kvaliteter som Marnie; muligheden for at finde en verden lige bagved eller
ved siden af den, vi lever vores liv i. Og
som med den bedste kunst kan man tage
erfaringer med fra denne alternative verden og bruge den i sin egen. Sproget og
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tonen i filmen er udfordrende og det
samme er en del af problemstillingerne i
filmen. Derfor anbefaler jeg den fra 13 år.
Indledning
Som det turde fremgå skal de tre film bruges på vidt forskellige hold, hvorfor det
kan være svært at sige noget generelt til
indledningerne. Alligevel mener jeg, at
man godt kan tale om skæbne som en
underliggende præmis i filmene. Lad børnene vide, at skæbnen ikke ligger så tungt
på deres skuldre i vores kultur, men at der
her er en mulighed for at få indblik i, hvordan det er at være barn i en anden kultur.
Kim Bruun,
Filmudvalget

The Boy & The Beast
Awards of the Japanese Academy vinder
2016 – Best Animation Film
Annie Awards nomineret 2016 - Best Animated Feature - Independent
m.fl.

23

DATA:

Kung Fu Panda 3
USA/Kina 2016
Instr.: Alessandro Carloni & Jennifer Yuh
Manus: Jonathan Aibel & Glenn Berger
DK stemmer: Rune Klan,
Morten Staugaard, Lars Thiesgaard,
Trine Appel m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 95 min.
Udl: Filmcompagniet
Prem: 17/3-2016
Aldersvurdering: Fra 7 år

KUNG FU PANDA 3
Handling
Animationsfilmen Kung Fu Panda 3 er
den tredje film om den kung fu-udøvende
panda Po. Den store klodsede panda Po
blev i den første Kung Fu Panda-film udvalgt til dragekriger. I starten af tredje film
nyder Po livet som kung fu-kriger i den lille
kinesiske landsby, hvor han bor sammen
med sin adoptivfar gåsen mr. Ping, der
ejer landsbyens nudelrestaurant. Po får til
opgave at skulle stå for træningen af de
andre krigere, men den klodsede panda
med den store appetit fejler. Han er ked af,
at han ikke er bedre i rollen som lærer og
begynder at tvivle på, om han overhovedet er egnet til at være en dragekriger.
Han får at vide, at han ikke bør bruge så
mange kræfter på at forsøge at være en
god lærer, men derimod skal kigge indad
og bare være sig selv. Po får dog ikke
meget tid til at gruble over de vise ord, for
kort tid efter bliver Po og de andre krigere
sat på prøve, da oksen Kai, der er vendt tilbage fra åndernes rige, kommer for at
stjæle Po og de andres chi - som er en
energi alle levende væsner besidder.
Heldigvis dukker Po’s biologiske far op og
efter en varm genforening tager han Po og
Po’s plejefar med til den hemmelige
pandalandsby, hvor Po skal lære, hvordan
han kan beherske sin indre chi, så han kan
overvinde den onde okse Kai.
I pandalandsbyen møder Po for første
gang i sit liv andre pandaer og får svar på
nogle af de mange spørgsmål, han altid
har haft om sig selv. Po må nu lære, hvad
det vil sige at være en panda, for først når
han har fundet ud af, hvem han virkelig er
og hvordan han kan beherske sin indre ro,
kan han tage kampen op mod oksen Kai.
Vurdering
Som filmens titel så faretruende fortæller,
så er der her tale om tredje film i rækken
af Kung Fu Panda-film. Bare tallet 3 i en
filmtitel kan få en til at tænke ”arrrg er det
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nu også nødvendigt?”, men Kung Fu
Panda 3 er sluppet godt fra den vanskelige opgave og folkene på DreamWorks har
endnu en gang præsteret at skabe en sjov
og varm film.
Ligesom i de andre to film har pandaen Po
stadigvæk svært ved at forstå, at han er
en af de udvalgte dragekrigere og han betvivler, hvorvidt han nu virkelig kan gøre,
hvad der er forventet af ham. Denne tvivl
på sig selv og sine evner er flot fortalt og
med det opløftende budskab om, at alle
kan være helte og at man ikke bør lade sig
stoppe af eksempelvis fysiske udfordringer, føler man sig opløftet og i godt humør,
når man forlader biografsalen.
Også historien om Po, der pludselig står
mellem to fædre, hans adoptivfar der har
opdraget ham og hans biologiske far, er
både rørende og sjovt fortalt. Skurken
som Po skal bekæmpe er derimod mindre
interessant og det bliver aldrig helt klart,
hvorfor netop denne skurk er så meget
stærkere end de andre skurke som dragekrigerne har mødt og med en masse kinesiske termer som ”chi” og ”yin og yang”,

kan det tænkes, at de yngste ude i
filmklubberne måske ikke vil fange alle historiens lag og fortælling om, at en selverkendelse og indre ro er nødvendig for at
man kan slå sin modstander.
Filmen er tilladt for alle, men frarådes
børn under 7 år, hvilket er passende.
Indledning
I indledningen af Kung Fu Panda 3 vil det
være godt at fortælle kort, hvordan Po
blev til den dragekriger, han er i dag, for
selvom filmen godt kan stå alene og det
ikke er nødvendigt, at have set de foregående to film, vil selve forhistorien være
god at have på plads. Derudover kan man
også tale om, hvordan Po ikke umiddelbart ligner de andre krigere men, at han
viser, at alle kan opnå store ting, hvis bare
de tror på sig selv.
Nynne Bern Jensen,
Filmudvalget
Academy of Science Fiction,
Fantasy & Horror Films nomineret 2016
– Best Animated Film
MTV Movie Awards nomineret 2016
- Best Virtual Performance
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

DATA:

Kys mig, for fanden
Norge 2013
Instr. & manus: Stian Kristiansen
Medv.: Eili Harboe, Kristoffer Joner,
Øyvind Larsen Runestad,
Johanna Knudsen Rostad m.fl.

Censur: 11
Spilletid: 90 min.
Udl: Filmbazar
Prem: 10/9-2015
Aldersvurdering: Fra 13 år

KYS MIG, FOR FANDEN
Handling
Pigen Tale sætter skuespil op sammen
med sin gruppe af ligesindede på den lille
norske ø, de bebor. Talentet og indsigten i
den lille gruppe rækker ikke helt så langt,
som Tale har ambitioner om. Så da den
Norgesberømt skuespiller Lars Nyquist
kommer til øen, øjner Tale en mulighed for
at tage truppen lidt længere.
Nyquist indvilliger i at instruere dem, men
insisterer på, at den mandlige hovedrolle
er for grim, så der skal en anden skuespiller til. Valget falder på Vegard; en fodboldidiot, en ulideligt selvoptaget bølle. Og
han indvilliger kun, fordi Tale truer med at
sladre til hans træner om hans mindre
flatterende meritter.
Filmen går med, at Tale modvilligt får
større og større beundring for Vegard, alt
imens de arbejder på deres opsætning og
vi får indblik i de forskellige øvelser, de
unge går igennem for at lære at spille
skuespil. For at bevise over for sig selv, at
hun ikke bryder sig om Vegard, går Tale i
seng med en noget ældre fotograf, men
hun må slutteligt sande sine følelser. Og
eftersom de er gengældte, slår det gnister
mellem de to på de skrå brædder.

Med Nyquist, som er fordrukken og desillusioneret, får vi smidt yderligere en uforudsigelig faktor ind i redeligheden. Han er
både modstander og hjælper for Tale; og
han er ikke bleg for at fortælle (hjerteskærende) løgnehistorier for at skære
pointerne ud for Tale – og publikum. Han
er den modvillige vismand, vi tit ser i britiske film. Ham, der hjælper vores hovedkarakter til at indse det indlysende, og som
også selv bliver klogere af mødet. Om Nyquist gør det, får stå hen i det uvisse. Men
det er et effektivt greb at bruge ham i
denne sammenhæng.

hvert fald og frygtede det værste – og jublede, da det gik, som læseren af disse linjer har regnet ud, at det ville gå.

Resultatet af disse bestræbelser er i
sandhed forførende. Denne signatur sad i

Kim Bruun,
Filmudvalget

Filmen kan vises for de 13-årige piger
(drengene skal være lidt ældre eller mere
modne).
Indledning
Slå et slag for, at det er en norsk film. Vi er
ikke forvænte med mange af den slags.
Gør eventuelt opmærksom på kærlighedens uforudsigelige væsen. Ind imellem
dukker den op, når vi mindst venter det.

Vurdering
Som filmklub-engageret ser man vel minimum 100 film om året. Det betyder, at
man har set det meste og kender de fleste grundlæggende historier. Kys mig, for
fanden er ingen undtagelse. På lang afstand kan man se, hvad konflikten skal
være og hvad udkommet vil blive. Men, for
fanden, hvor er historien godt eksekveret!
Den gensidige anerkendelse af, at den
anden kan noget særligt på sit felt, er en
glimrende motor for at drive forholdet
mellem de unge mennesker frem. Og effektivt til at få os til at glemme vores fordomme. For man genkender i dem begge
udmærket den dedikerede udøver, for
hvem vedkommendes metier giver en
unik mulighed for at udtrykke sig.
Nyhedskatalog - 2016/2017
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DATA:

Kærlighed ved første slag
Frankrig 2014
Instr. & manus: Thomas Cailley
Medv.: Adele Haenel, Kévin Azaïs,
Antoine Laurent, Brigitte Roüan m.fl.
Censur: 11

Spilletid: 98 min.
Udl: Angel
Prem: 23/7-2015
Aldersvurdering: Fra 13 år

KÆRLIGHED
VED FØRSTE SLAG
Handling
Vi møder filmens hovedperson Arnaud
sammen med hans bror i en absurd situation ved bedemanden, hvor de ikke kan
stille sig tilfreds med træsorterne på de
kister, der tilbydes til deres afdøde far. De
to brødre arbejder i familiens tømrervirksomhed, og mens broderen tager ledelsen efter deres fars død tilbringer Arnaud
en del af sommeren med at hænge ud
sammen med sine venner. Men så møder
han Madeleine. Madeleine har et anderledes syn på verden og for hende handler alt
om overlevelse og dermed forberedelse
på krig og ødelæggelse. Madeleine vil i
hæren og træner derfor målrettet til en
militær-boot camp. Arnaud bliver så
fascineret af pigen med det hårde ydre, at
han melder sig til samme boot camp.
Træningen lever ikke helt op til Madeleines
forventninger, og hun har svært ved at
indse at overlevelse handler om andet
end fysik og sult, men i høj grad også om
samarbejde og koncentration.
Under en øvelse stikker Madeleine af fra
campen, og Arnaud løber efter. Her be-

gynder den virkelige overlevelsestur. Nu er
de nødsaget til at klare sig selv, de har
intet tilhørssted, de skal bygge deres eget
ly for natten og fange deres egen mad.
Madeline opdager hurtigt behovet for at
have en sammensvoren, og da hun formår at sænke paraderne, får kærligheden
imellem de to endelig lov at blomstre.
Vurdering
Kærlighed ved første slag er en skøn
fransk komedie med hjertet på rette sted,
der er fyldt med humor og kærlighed trods
dens mørke rammefortælling. Det er i
bund og grund en klassisk coming-of-age
film om to unge mennesker, der forsøger
at finde deres plads i en verden med globalopvarmning, krig i Syrien, terror – en
brutal virkelighed som er uhyggelig relevant i forhold til vores egen nuværende
situation.
Denne film formår at iscenesætte unges
forvirring, men også fortolkning af det der
sker rundt om verden. Farer, død og ødelæggelse fylder vores nyhedsbillede, men
alligevel har langt de færreste mærket
terroren på egen krop. Kærlighed ved

første slag afsøger spørgsmålet om,
hvordan man som identitetssøgende ung
skal forholde sig til verdens brutaliteter.
En måde er at koncentrere sig om menneskets basale instinkter – og hermed
sikre sin overlevelse.
Dette er en god vedkommende film om
venskab og kærlighed og udfordringen i at
finde sin plads i livet. Den adskiller sig fra
de amerikanske ungdomsfilm ved at være
uglamourøs og ved den særlige franske
humor, selvom det er europæisk realisme
emmer filmen dog af billeder badet i sol
og man fyldes med en dejlig sommerstemning. Fransk tale i ungdomsfilm har
lidt et ry for at være en barriere hos det
unge publikum, men Kærlighed ved første
slag er vedkommende, humoristisk og
dramatisk, så jeg tror, de vil kunne lide
den.
Indledning
Indled filmen med at tage en snak om den
nuværende verdenssituation, og de brutaliteter der fylder vores nyhedsbillede. Når
man bor i et forholdsvist roligt land som
Danmark, så kan det være svært at forholde sig til de skræmmende historier, og
hvordan forbereder man sig egentlig på,
at der kan ske noget lignende for én selv?
Skal man overhovedet forberede sig på
krig og ødelæggelse? Eller skal man bare
nyde livet i nuet? Pigen Madeleine har sin
egen helt specielle måde at håndtere verdenssituationen på, og efter filmen kan I
vurdere, om hun enten har fat i noget eller
i virkeligheden er kugleskør.
Anette Vibeke Jensen,
DaBUF best.
Cannes Film Festival vinder 2014
– Bl.a. Label Europa Cinemas
César Awards vinder 2015
– Bl.a. Best First Film m.fl.
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DATA:

Lammet
Frankrig/Tyskland/Norge 2015
Instr. & manus: Yared Zeleke
Medv.: Rediat Amare, Kidist Siyum,
Welela Assefa, Rahel Teshome m.fl.
Censur: 7

Spilletid: 94 min.
Udl: Øst For Paradis
Prem: 3/3-2016
Aldersvurdering: Fra 10 år

LAMMET
Handling
Vi befinder os i en øde afsides tørkeramt
egn i Etiopien. Her møder vi drengen
Ephraim og hans far. Moderen er død på
grund af tørkenen.
Faderen må derfor drage til den nærmeste storby for at søge arbejde. Han overlader sin søn til hans bror Solomon, som bor
i en lille naboby. I familien regerer overhovedet, den ældre Emama – som hurtigt
anerkender Ephraims evner som kok .
Drengens bedste og helt uadskillelige ven,
et lam, kaldet Chuno, følger ham overalt,
selv om faderen truer med, at lammet
skal ofres og spises ved den forestående
religiøse fest.
Hos sin nye familie hjælper Ephraim med
at lave mad, hvilket onklen ikke bifalder,
da det ifølge ham er kvindearbejde.
Ephraim længes efter sin far og tager ind
til den nærmeste by for at finde ud af,
hvad det koster at tage med bussen til
den store by, hvor faderen er. Slukøret må
han erkende, at det er for dyrt. Samtidig
mobbes han af nogle drenge i byen.
Hjemme hos onklen falder han i snak med
datteren Tsion, som modsat de andre
piger, ikke vil giftes bort, men hellere vil til
storbyen for at studere.
Ephraim får en god ide. Han stjæler en
høne og nogle kyllinger, som han sælger i
landsbyen. Hermed får han råd til at købe
ingredienser til at lave samosaer, som er
pandekager med fyld. Dem vil han sælge
på markedet for at få råd til busbilletten.
Men atter en gang dukker de grimme
drenge op, og stjæler hans indtjente
penge.
For at undgå at lammet slagtes ved den
kommende fest, beder Ephraim en mand
på torvet om at passe på lammet for 2 birr
om dagen. Manden passer dog ikke godt
nok på det og pisker det oveni købet.
Ephraim tager sit lam og smugler det med
ombord på den lastbil, hvor Tsion og en
Nyhedskatalog - 2016/2017

ven befinder sig på vej væk. De opdager
dog de blinde passagerer og sætter ham
og lammet af ude på landet. Her møder
han en ung pige, som er fårehyrde, og han
beder hende passe på hans lam. Det indvilliger hun i mod en lille betaling.
Senere prøver Ephraim, for de få penge
han har tilbage, at købe lammet tilbage
fra fårepigen, men erkender, at han må
slippe lammet frit, da det har fundet sit
rette tilhørsforhold
Bedrøvet overnatter Ephraim i en forstenet skov, men vender tilbage til Solomons
familie.
Festen oprinder og Ephraim danser med
Emama. Sluttelige genforenes han med
faderen, som dukker op til festen.
Vurdering
De gode mennesker fra Øst for Paradis i
Århus har atter været på indkøb i Cannes
og også denne gang hjembragt eksotiske
historier fra fjerne egne af verden. For et
par år siden Ørnejægerens søn, som foregik i en afsides krog af Mongoliet , denne
gang den etiopiske film Lammet. Så vidt
vides første gang en film fra Etiopien
overhovedet er kommet til Danmark.
Det er modigt gjort, og selv om den formentlig ikke vil spinde guld for importøren, så kippes der herfra med flaget for
endnu engang at få en anderledes film til
landet – som fornuftig modvægt mod de
mere kommercialiserede børnefilm (læs:
animationsfilm). Som jeg har skrevet - vel
efterhånden snart gennem 40 år – så har
vi en forpligtigelse i børnefilmklubberne til
at vise disse ikke helt lette film, som kan
virke gammeldags og meget langsommelige, men på smukkeste vis viser det
udsyn og den mangfoldighed, som vor
klode indeholder.
I den stille og rolige film oplever vi gennem den søde og naive dreng et samfund,
der er uendeligt anderledes fra det, vi er
vant til at se og leve i. Filmens historie om
en dreng, som har mistet sin mor og bliver sat i pleje, er i sig selv en helt klassisk

og stærk fortælling. Han skal lære at give
slip på sin mor, som selvfølgelig er symboliseret ved hans lam, der var moderens
førhen. Men det er også en historie om et
land, der lider under klimaforandringerne
og har oplevet år efter år uden regn, med
hvad deraf følger af katastrofer.
Men filmen fortæller også om andre samfundsforhold i Etiopien. Vi hører om og oplever de etiopiske kristne, forholdet til medicin, gadedrengene i byen og de etiopiske kønsroller, uden at det hverken er fordømmende eller politiserende. Filmens
anden hovedperson, pigen Tsion, der læser artikler om samfundsforhold og ikke
vil finde sig i at blive gift, står som en
stærk eksponent for det anderledes tænkende og fremadrettet Etiopien, i et land,
der ellers er præget af mange fordomme.
Filmen er selvsagt smuk – ikke mindst på
grund af de flotte naturbilleder og skildringen af et land, som værende fuld af
kultur, farver, skønhed, musik og dans.
Indledning
Det er meget vigtigt, at indlede filmen og
fortælle, at den foregår i Etiopien hvor levevilkår og levemåde er meget andeledes
end i vores kultur. Dernæst skal børnene
være forberedt på det meget langsomme
tempo i filmen. Bered børnene på et
møde med en verden, vi meget sjældent
hører om, og som ikke ligner vores, men
hvor mennesker tilsyneladende drømmer
præcis det samme som os - at have et
hjem og at kunne følge sit hjerte og
drømme frit. Vær opmærksom på, at filmen er med danske undertekster. Derfor
skal den endelig ikke programsættes for
de yngste.
Hans Peter Mehlsen,
Filmudvalget
Cannes Film Festival nomineret 2012
– Bl.a. Golden Camera
Denver International Film Festival
vinder 2015 – Special Jury Prize
m.fl.
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DATA:

Me and Earl
and the Dying Girl
USA 2015
Instr.: Alfonso Gomez-Rejon
Manus: Jesse Andrews
Medv.: Thomas Mann, RJ Cyler,
Olivia Cooke, Nick Offerman m.fl.
Censur: 7

Spilletid: 105 min.
Udl: Angel
Prem: 8/10-2015
Aldersvurdering: Fra 14 år
Kan kun bookes i sæsonen 2016/17

ME AND EARL AND
THE DYING GIRL
Handling
Filmens jeg, Greg Gaines, fortæller historien om sit venskab med sin high school
veninde Rachel Kushner. Filmen foregår i
Pittsburgh.
Greg hensygner en anonym tilværelse i
high-school, usynlig for de fleste og ikke
tilhørende nogen bestemt klike. Dog har
en han en enkelt ven, nemlig afroamerikaneren Earl Jackson, og sammen instruerer og laver de små absurde film, som
regel parodier på gamle filmklassikere.
Efter at have erfaret, at Rachel er blevet
diagnosticeret med cancer (leukæmi), insisterer Gregs mor på, at han besøger
hende, da de har været gamle barndomskammerater.
Rachel bliver fortørnet over besøget og
ønsker ikke at blive ynket. Trods det faktum, at ingen af dem ønsker hinandens
selskab, får Greg hende til at tø op, og
langsomt bliver de nære venner og aftaler

at mødes regelmæssigt. Rachel bliver
indviet i Greg og Earls små film, som hun
finder underholdende, og da Rachel begynder på kemokuren tilbringer Greg efterhånden mere tid sammen med Rachel
end i skolen. Da Madison, en pige som
Greg har haft et skjult øje til, ser dem
filme, opfordrer hun Greg og Earl til at lave
en film dedikeret til Rachel. Samtidig opfordrer Rachel Greg til at ansøge om optagelse på et lokalt college, hvilket han
ignorerer for at lave filmen færdig.

Senere på året får Greg at vide, at Rachel
er indlagt på et hospice. Det gør ham deprimeret, og for at muntre ham op, inviterer Madison ham med til studenterfesten.
Greg vælger dog på selve festaftenen at
besøge Rachel på hospice i stedet. Her
viser han hende den færdige film – en film
fyldt med poetiske indtryk, som hun har
givet og inspireret ham med. Rachel er
rørt til tårer over filmen. Dog falder hun i
koma, mens de ser filmen, og kort tid
efter dør hun.

Da Rachel stopper med kemokuren, fordi
den ikke har den ønskede effekt, kommer
det til et skænderi mellem de to, hvor hun
forbitres over Gregs selvoptagethed. Earl
angriber samtidig Greg for hans mangel
på empati. Det kommer til et opgør, som
bevirker at deres venskab ophører. Greg
får samtidig at vide, at han ikke er kommet ind på det søgte college, på grund af
dårlige karakterer.

Ved hendes begravelse genforenes Greg
med Earl. Greg sniger sig op på Rachels
værelse, hvor han finder et brev stilet til
ham, hvori Rachel fortæller, at hun skrev
et brev til det college, han søgte om optagelse på, hvor hun forklarer, at han missede skolen for hendes skyld.
Samtidig finder han små kringlede tegninger af de tre, som viser hvor meget
deres platoniske kærlighed betød for
hende.
Vurdering
De har det med at poppe op en gang imellem disse skæve, humoristiske og hjertevarme amerikanske ungdomsfilm, hvor
det ikke er det bombastiske og larmende,
som er i centrum, men derimod underspillede, poetiske, følsomme og realistiske historier med nogle troværdigt portrætterede teenagere, som tumler med
simple hverdagsproblemer som i denne
historie omkring skole, sygdom og besværet med at kommunikere. Rørende og
aldeles vedkommende fortællinger.
Jeg kan blot i flæng nævne The Way Way
Back (2013), Beautiful Creatures (2013),
Lymelife (2008) og ikke mindst Juno
(2007) for blot at nævne nogle.
Filmen, som vandt to af de store priser på
Sundance Festivalen sidste år, er en be-
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vidst skæv blanding af feelgood og alvor
med en snert af en kærlighedshistorie
underneden.
Og så er det også en film om at lave film,
fordi den svære proces med at få lavet filmen til Rachel kommer til at fylde meget
i Gregs liv.
En vigtig del af filmen – ud over skildringen af venskabet mellem Greg og Rachel
– er de to gutters glæde og kærlighed til at
lave små film – ikke mindst inspireret af
afdøde europæiske sværvægtere som
Bunuel, Bergman og Visconti.
Disse småfilm, som de selv kalder for
”vilde, mærkelige og voldelige”, og for den
sags skyld også temmelig forudsigelige
og langt fra den mere publikumsbevidste
amerikanske tradition, får de både en
masse spas ud af, samtidig med at det
vækker deres kunstneriske nysgerrighed.
Det kan være svært for unge helt at forstå
den mere filmnørdede del af Me and Earl
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and the Dying Girl, hvorimod den rørende
og til tider hjerteskærende fortælling om
Rachel, hendes kræftsygdom og venskabet med Greg, der med sin veludviklede
ironiske humor lige er det som hun har
brug for, vil alle falde for. Her kan den
minde om En flænge i himlen, (som også
handler om en kræftramt ung pige), men
hvor den var mere sukkersød og romantisk, så er denne film mere skæv og nørdet, men absolut ligeså bevægende
Man siger, at det er en universel sandhed,
at teenagere har det hårdt, selv om de
ydre rammer omkring dem er i orden. For
rigtig mange teenagere er det stadig
svært at være i egen krop. Man bombarderes med hormoner indefra og ufattelig
megen information udefra. Så man har
ikke helt styr på, hvem man er, og hvad
man kan og vil. Denne periode i de unges
liv rummer rigtig mange muligheder for
rigtig gode historier, og Me and Earl and
the Dying Girl er bestemt en af dem.

Det er en film som kan anbefales til ældste hold i børnefilmklubberne – det vil sige
gerne fra 14 år og opefter – hvis sådanne
hold ellers eksisterer mere. Til en maratonaften eller et ungdomsfilmgennemsyn
er den oplagt.
Indledning
For helt at forstå Greg og Earls filmnørderi og parodifilm, kan det være en god ide
at fortælle lidt om de gamle europæiske
filminstruktører, som de er optaget og inspireret af.
Hans Peter Mehlsen,
Filmudvalget

Sundance Film Festival vinder 2015 - Audience Award + Grand Jury Prize
Phoenix Film Critics Society Awards
vinder 2015 – Overlooked Film of the Year
Heartland Film vinder 2015
- Truly Moving Picture Award
Empire Awards nomineret 2016
– Bl.a Best Comedy
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DATA:

Min lille søster
Sverige 2015
Instr. & manus: Sanna Lenken
Medv.: Rebecka Josephson,
Amy Deasismont, Henrik Norlén,
Annika Hallin

Censur: 11
Spilletid: 95 min.
Udl: Scanbox
Prem: 15/10-2015
Aldersvurdering: Fra 12 år

MIN LILLE SØSTER
Handling
Stella er tolv år og på vej til at blive teenager. Hun tænker på kærligheden, og hvordan det er at kysse. Hun ønsker sig ældre
og mere moden. Storesøster Katja er hendes forbillede. Katja er et kunstskøjteløbertalent, som træner hårdt og deltager
i mange konkurrencer. Stella vil gerne
være som Katja, men er selv en buttet 12årig, der kluntet stavrer afsted på et par
skøjter.
Men langsomt begynder Stella at opdage,
at der er ved at ske noget med storesøsteren.

stand til at træffe en svær beslutning, og
moderen, der ser mere skarpt, men har for
travlt med sit arbejde til at opdage problemerne, før de kommer helt ud af kontrol. Heldigvis er forældreskildringen nuanceret, idet forældrene dog prøver at
gøre noget ved problemet, da de har opdaget og erkendt det.
Der er således masser at gode temaer i
Min lille søster, som endnu en gang er en
svensk børne- og ungdomsfilm med
noget på hjertet, hvilket vi godt kan savne
lidt af herhjemme i vores egne børne- og
ungdomsfilm her og nu.

Hun ser at storesøsteren træner hårdere,
spiser mindre og får uforklarlige udbrud af
vrede og gråd. Forældrene er hver for sig
optaget af deres, og ser ikke at deres datter har store problemer, som hun hele
tiden forsøger at skjule. Stella konfronterer sin storesøster med, at hun kender til
hendes spisevægring, truer Katja med at
afsløre, at Stella er hemmelig forelsket i
Katjas træner Jacob, som hun skriver
hemmelige digte til. Så vil han blive dømt
for pædofili og komme i fængsel, siger
Katja. Stella vover derfor ikke at fortælle
nogen, hvordan det står til med storesøsteren - at hun kaster op efter måltider,
og fortsat træner hårdt, selv om hendes
helbred langsomt svigter.

Filmens to hovedpersoner er simpelthen
fremragende. Især springer Rebecka
Josephsons præstation som Stella i øjnene. Hun balancerer flot i rollen som den
klemte og kejtede lillesøster, der skal
håndtere et meget voksent problem. Anbefales varmt til børnefilmklubberne.
Fra 12 år og opefter.

Stella ender selv i en hvirvel af had og
løgne, idet hun selv begynder at lyve og
gøre alt for at beskytte Katja. Hun må dog
sluttelig indse, at der kun findes en vej ud,
og det er at trodse storesøsterens magt
og gå til bekendelse overfor forældrene.
De forsøger at klare problemet ved at tage
deres to piger med i sommerhus, hvor de
forsøger at få Katja til at spise helt normalt. Det går dog helt galt, og efter et par
dage løber Katja skrigende og fortvivlet
bort.
Stella leder efter sin storesøster og finder
hende på isen, hvor hun træner helt van-
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vittigt, til hun falder om. Katja kommer på
hospitalet, hvor hun forsones med lillesøsteren. Nu kan Stella selv komme videre med hendes liv uden at stå i skyggen af
sin storesøster.
Vurdering
Min lille søster handler om et både vigtigt
og påtrængende emne – nemlig spiseforstyrrelser. Et fænomen som både er velkendt og eksisterende blandt nutidens
unge, og som er en problematik, man må
forholde sig til, netop fordi flere og flere
unge desværre løber ind i problemet.
Men filmen er også en skildring af et
søstreforhold, og den udvikling det forhold
gennemgår i løbet af filmen. I starten er
det Katja, som dyrkes både af forældrene
og af lillesøsteren, men som handlingen
skrider frem ændres forholdet til en nærmest stillingskrig, hvor de to søstre hver
har noget på hinanden, for så sluttelig at
ende med, at Stella selv træder i karakter
og tager ansvar for sin søster og samtidig
skaber sin egen identitet.
Filmen skildrer også de manglende forældrereaktioner på storesøsterens problemer. Faderen er sød og rar, men ude af

Indledning
I en indledning er det helt påkrævet at fortælle om anoreksiens uvæsen, og hvordan det påvirker eksempelvis en familie
og deres indbyrdes relationer.
Men filmen er også en skildring af to
søstres forhold til hinanden og den udvikling, de gennemgår.
Det er vigtigt at pointere, at filmen ikke
bare er kulsort og pessimistisk, men at
der er håb forude, og at man som publikummer ikke blot efterlades handlingslammet og på nulpunktet. Det er dog vigtigt at nævne, at filmen kan virke stærk på
nogle, især hvis de personligt på den ene
eller anden måde har været involveret i
anoreksi.
Hans Peter Mehlsen,
Filmudvalget
Berlin International Film Festival vinder
2015 - Generation Kplus - Best Film
+ Best Feature Film
European Film Awards nomineret 2015
- Young Audience Award m.fl.
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

DATA:

Minions
USA 2015
Instr.: Kyle Balda, Pierre Coffin
Manus: Brian Lynch
DK stemmer: Stine Stengade,
Lars Mikkelsen, Max Hansen,
Kenneth Christensen m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 91 min.
Udl: UIP
Prem: 2/7-2015
Aldersvurdering: Fra 7 år
KUN PÅ DVD & BLURAY

MINIONS
Handling
Filmen Minions handler om de små gule
minions, som vi første gang blev præsenteret for i Grusomme Mig og Grusomme
mig 2, hvor de tjente den ikke altid særlig
grusomme skurk Gru. I filmen Minions får
vi fortalt de små gule minions forhistorie,
inden de mødte Gru.
Siden tidernes morgen har de altid søgt at
tjene den største og ondeste herre, de har
kunnet finde, og de har tjent alt fra Tyrannosaurus Rex til Grev Dracula. Problemet
med de troskyldige minions er, at de
desværre ofte ender med at få deres
herre i problemer og de bliver derfor ofte
nødt til at finde en ny skurk, som de kan
tjene. Efter at have boet en tid alene på
Nordpolen uden en herre, begynder de
små minions at blive deprimeret, da de
ikke kan leve uden en herre. Så de tre minions Kevin, Stuart og Bob beslutter sig
for at rejse ud i verden for at finde en ny
herre til dem og de andre minions. Året er
1968 og de tre minions bestemmer sig for
at tage til USA, hvor de kan deltage på den
årlige skurkemesse for landets største og
ondeste skurke. På skurkemessen møder
de den kendte superskurk Scarlett Overkill, som de tre minions får lov at tjene.
Den første opgave deres nye herre giver
dem er at stjæle dronningen af Englands
krone. Men som det ofte går for de små
minions, så kommer de til endnu en gang
at lave kludder i det og før de får set sig
om, er Bob blevet udråbt til ny konge af
England, hvilket deres herre ikke er specielt tilfreds med. Nu skal de tre minions
pludselig bekæmpe deres tidligere herre
fremfor at tjene hende, hvilket ikke kommer helt naturligt for de små gule fyre.
Vurdering
Minions er flot lavet og er utrolig underholdende. Filmen er gennemgående sjov,
men det er også et godt valg ikke at lave
den længere end 90 minutter, da historien
nok ikke ville kunne bære det. Det er en
Nyhedskatalog - 2016/2017

sjov idé at præsentere os for forhistorien
for de små væsner, som vi kender så godt
fra de to Grusomme Mig-film, og der bindes en smuk sløjfe på historien ved at
slutte filmen af med, at de små minions
til sidst møder Gru og bestemmer sig for,
at han skal være deres nye herre. De små
minions taler ikke dansk men et vrøvlesprog bestående af lyde og mærkelige ord.
Hovedpersonernes vrøvlesprog kombineret med filmens høje tempo og sprudlende lydside vil uden tvivl være dybt irriterende for nogen, men for de fleste vil det
være sjovt og underholdende. Det manglende sprog hos hovedpersonerne har
ikke betydning for deres kommunikative
evner og med filmens fortællerstemme
og de øvrige karakterer der alle taler, er
det nemt at følge med.
Filmen er tilladt for alle men frarådes børn
under 7 år.

Indledning
Det vil selvfølgelig være på sin plads at
fortælle, at filmen handler om de små minions forhistorie inden de mødte Gru fra
Grusomme Mig. Man kan selv vurdere, om
man finder det nødvendigt, at berøre det
absurde i at de små væsner ikke føler sig
fuldendte uden en herre at tjene, men
man bør huske på, at børn også er kloge
og godt ved, at der her bare er tale om en
tosset og sjov film, som de ikke behøver
tage seriøst.
Nynne Bern Jensen,
Filmudvalget
BAFTA Awards nomineret 2016
– Best Animated Film
Annie Awards nomineret 2016
– Bl.a. Outstanding Achievement in
Character Animation
in a Feature Production m.fl.
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DATA:

Miraklerne
Tyskland/Italien 2014
Instr. & manus: Alice Rohrwacher
Medv.: Alba Rohrwacher,
Maria Alexandra Lungu, Sam Louwyck,
Sabine Timoteo m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 110 min.
Udl: Natlys
Prem: 6/8-2015
Aldersvurdering: Fra 14 år

MIRAKLERNE
Handling
Filmen Miraklerne handler om den 13årige Gelsomina, der lever et stille liv langt
ude på landet i det nordlige Italien sammen med hendes forældre og tre små
søstre. Familien bor på en gård, hvor de
lever af at avle bier og sælge deres honningproduktion. Familien er stærkt afhængig af Gelsomina, som tager et stort
ansvar med hendes små søstre og arbejder hårdt på gården, så der lades ikke tid
til ungdom og sjov med venner. Gelsomina har et naturligt godt tag på bierne, og
hendes far har store planer om, at hun en
dag skal overtage gården.
En dag dukker et tv-hold op i området og
Gelsomina fascineres øjeblikkeligt af den
smukke værtinde og hele den glamourøse
stemning, der er så fjern fra hendes hverdag. Tv-holdet er ved at sætte en konkurrence op blandt landmændene, hvor de
ønsker at vise landets mirakler frem ved
at præsentere landmændenes produktioner og produkter frem. Gelsomina ser en

gylden mulighed for at redde familiens
økonomi og øge kendskabet til deres naturlige honning. Hendes far er bestemt
ikke interesseret i at have noget med tvholdet at gøre, og han bliver vred og skuffet, da Gelsomina tilmelder dem konkurrencen alligevel.
Som faren advarede, så varer spotlyset
kun meget kort, og snart er det hverdag
igen, men oplevelsen udvikler Gelsomina,
og hendes far ender med at anerkende
hende som en ung pige med meninger og
drømme.
Vurdering
Dette er et godt eksempel på, hvad film
kan. Nemlig give os muligheden for at opleve steder i verden og få et indblik i andre
menneskers hverdag, der er langt anderledes end vores egen. Det er en smuk fortalt film, der går tæt på Gelsominas liv. Vi
er med, når hun skal tømme familiens toiletspand, vi er med, når hun arbejder med
bierne og høster grøntsager af gårdens
afgrøder, vi er med, når hun misforstås af

sin far og vi er med, når hun oplever sand
kærlighed.

Miraklerne er en utrolig fin film, men den
sætter krav til sit publikum. Handlingen i
denne film er meget underspillet, hvor alt
subtilt bliver fortalt gennem ansigtsudtryk og billeder. Dette er god filmkunst,
men jeg er bange for, at mange unge vil
finde denne langsomme og meget observerende fortælleteknik ufattelig kedelig.
Som publikum skal man kunne holde interessen og koncentrationen igennem
stille, hverdagsagtige scener og selvom
filmen er bygget op omkring den klassiske
berettermodel, så skal man som publikum være opmærksom for at opdage de
små dramatiske udsving, der leder til konfliktoptrapning og det endelige klimaks.
Miraklerne er en god film, men jeg vil ikke
direkte anbefale den til brug i filmklubberne. Ønsker i dog at udfordre jeres unge
hold i deres filmvalg og give dem et blik
ind i anden verden, så er dette helt sikkert
et godt bud.
Indledning
Det er vigtigt at pointere, at dette er et
indblik i en del af verden, som er langt fra
den virkelighed vi kender og en hverdag
langt fra vores. Den unge Gelsomina i filmen er nødt til at arbejde hårdt på
familiens gård, passe hendes små
søskende og i det hele taget være meget
ansvarlig og voksen, men Gelsomina er
ung. Og ligesom alle andre unge, der kan
lide at have det sjovt med deres venner og
elsker at drømme sig væk til en verden
med tv-stjerner og glamour, så gør Gelsomina det også.
Anette Vibeke Jensen,
DaBUF best.
Cannes Film Festival vinder 2014
- Grand Prize of the Jury
CPH PIX nomineret 2015
- Politiken’s Audience Award
Munich Film Festival vinder 2014
- CineVision Award m.fl.
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DATA:

Mustang
Frankrig/Tyrkiet /Tyskland 2015
Instr. & manus: Deniz Gamze Ergüven
Medv.: Günes Sensoy, Doga Zeynep
Doguslu, Tugba Sunguroglu,
Elit Iscan m.fl.

Censur: 11
Spilletid: 97 min.
Udl: Scanbox
Prem: 31/3-2016
Aldersvurdering: Fra 14 år

MUSTANG
Handling
Fem forældreløse teenagepiger bor sammen med deres farmor og farbror i en lille
by ved Sortehaves kyst. Ferien venter forude, og pigerne har bedrøvet taget afsked
med en elskelig lærerinde, som flytter til
Istanbul. På vej hjem falder de i snak med
nogle drenge fra klassen, som de også
leger med ved stranden. I en af legene
sidder pigerne på drengenes skuldre og
prøver at vælte hinanden omkuld i vandet.
Rygtet løber stærkt i den lille by, og da de
kommer hjem skælder bedstemoren ud
og slår dem for deres upassende og
usømmelige opførsel. Deres onkel er ligeledes rasende og forbyder fremover at pigerne forlader huset overhovedet. Han
begynder samtidig at forvandle huset til
et fængsel.
Søstrene føler sig indelukket i huset. De
skal fra nu af bære brune, uklædelige og

tækkelige kjoler og i stedet for at gå i
skole skal de lære at lave mad, gøre rent
og sy. Alle fristelser (computer, mobiler,
make-up) låses inde.
Pigerne gør hver i sær oprør. Den ældste
af pigerne Sonay sniger sig lejlighedsvis
ud om natten for at møde sin kæreste
Elkin, og den yngste Lale, som elsker fodbold, udtænker hele tiden muligheder for
at undslippe. Blandt andet får hun dem
alle sammen smuglet ombord på en bus,
som kører til en afgørende kamp, hvor kun
kvinder kan overvære kampen, da det
mandlige publikum er forment adgang på
grund af uroligheder i en kamp forinden.
Men bedstemoderen opdager dem på TV,
og går nu for alvor i gang med at få dem
gift. Hun viser dem frem i byen, og snart
dukker de første friere op, men Sonay
nægter at modtage en mandlig bejler,

som hedder Osman. Han tilbydes i stedet
Selma, som bliver forlovet med ham. Efter
bryllupsnatten drages Selmas jomfruelighed i tvivl, da Osman ikke kan fremvise
den røde plet på lagenet. En læge konstaterer dog, at hun er jomfru. Sonay er med
list blevet gift med sin Elkin.
Den tredjeældste søster Ece er dydig og
ærbar, og hendes bryllup står for døren, da
hun pludselig ændrer opførsel. Hun mister
sin livsglæde og har sex med en tilfældig
mand i farbrorens bil. Farbroren er skyld i
denne forvandling: han har forgrebet sig
på Ece. Ece tager sit eget liv, og farmoren,
som har mistanke om, hvad hendes søn
bedriver, får travlt med også at bortgifte
den næstyngste pige Nur. Men Nur er allerede blevet forulempet af farbroren. Da
Nur skal giftes lykkes det hende og Lale at
flygte til Istanbul, hvor de søger trøst og
forståelse hos deres tidligere omsorgsfulde lærerinde – en moderne tyrkisk kvinde.
Vurdering
Mustang er en debutfilm af den tyrkiske,
men fransk bosiddende kvindelige instruktør Deniz Gamze Ergüven. Hun har
sagt, at der er selvbiografiske træk i skildringen af de fem pigers skæbne. Filmen
har vundet et hav af priser og var i tæt
opløb med den ungarske Holocaust film
Sauls Søn om at vinde den eftertragtede
Oscar for bedste udenlandske film 2015.

Mustang tager udgangspunkt i det moderne sekulariserede tyrkiske samfund,
hvor alt ser godt og pænt ud på overfladen, og hvor man i de senere år har tilstræbt en mere vestlig tilgang til mange
samfundsforhold. Men under overfalden især i mindre progressive islamiske dele
af Tyrkiet - lurer sharialovgivningen med
dens forstokkede og forkvaklede æresbegreber, der blandt andet sætter punktum
Fortsættes næste side. 왘
Nyhedskatalog - 2016/2017
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for enhver kvindes ungdomsliv, når hun
bliver giftemoden. Herefter står den på
tavs underdanighed i et ekstremt patriarkalsk styret mandstyranni, som også tæller incestuøst misbrug af pigerne, som
det antydes i filmen.
Filmens fortæller er den yngste af de fem
piger, den 14 årige Lale – fremragende gestaltet af Günes Sensoy - som kort og retrospektivt fortæller historien om de fem
søstres skæbner, hvor de langsomt
knægtes via isolation og manipulation,
kun ventende på at blive gode islamiske
koner, der venter på den rette ægtemand.
Når de ældre søstre en efter en tvangsgiftes, så ser vi det gennem Lales skarpe
blik, og Lale forstår, at alt der overgår
søstrene, vil overgå hende selv.
Hun er derfor oprøreren – en fandenivoldsk Mustang (for nu at associere til
den berømte, stride og utæmmelige

34

indianerhest, som formentlig har lagt
navn til filmen), der afslutningsvis er
opsat på at leve et andet liv og genvinde
sin frihed.

filmklubsammenhæng kan den kun bruges på de allerældste hold.

Selv om instruktøren er tyrkisk, så er der i
det filmiske udtryk noget fransk over fortællingen. Et bevægeligt og håndholdt kamera og en fotografering, der er lys og
varm og som står i skærende kontrast til
de faktuelle begivenheder. Man kunne forvente en film fyldt med vrede og afsky,
men det er ikke den stemning, som instruktøren vælger at bruge i sin film. Her
er det de fem pigers tætte sammenhold,
som er det smukke - det lille lys i en ellers
trist hverdag.

Indledning
Det vil være en god ide i en indledning at
tale om holdninger til kvinders rettigheder
i forskellige kulturer – eksempelvis komme ind på kultursammenstødet mellem
et vestligt moderne kvindesyn og et fundamentalistisk kvindesyn, hvor kvinden er
mandens eje, og hvor kvinder ikke må
more sig. Vil man nørde rigtig meget om
filmen, kan man komme ind på syndefaldsmyten og uddrivelsen af Paradis,
som filmen godt kan fortolkes gennem.
Hans Peter Mehlsen,
Filmudvalget

Mustang er en fremragende undervisningsfilm, en fascinerende film med et
stærk politisk statement – næsten mere
et katalog over undertrykkelsen af tyrkiske teenagepiger end en historie. I

Oscar nomineret 2016
– Best foreign language film
Golden Globe nomineret 2016
- Best foreign language film
Cannes Film Festival vinder 2015
– Label Europa Cinemas m.fl.
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

DATA:

Peter Pedal på eventyr
i junglen
USA 2015
Instr.: Phil Weinstein
Manus: Chuck Tately
DK stemmer: Caspar Phillipson,
Bjarne Henriksen, Karen Mukupa,
Laus Høybye, Frank Welker m.fl.

Censur: A
Spilletid: 81 min.
Udl: UIP
Prem: 23/7-2015
Aldersvurdering: Fra 5 år
KUN PÅ DVD & BLURAY

PETER PEDAL
PÅ EVENTYR I JUNGLEN
Handling
Vi starter med Peter Pedals udflugt gennem storbyens park med en ustyrlig
drage, mens Manden med den Gule Hat
(Ted) prøver at forhindre de værste ulykker.
Historien løfter sig op fra Jorden, da Peter
bliver bedt om at udføre en vigtig rummission for at hente et apparat i en ødelagt satellit, som kan bekæmpe miljøkatastrofer i Afrika. Aben er fyr og flamme,
modsat Ted, der som sædvanlig er bekymret og forsigtig, for man ved jo aldrig
med den oplevelsessyge abe. Peter sendes af sted i en lille rumraket, men får
selvfølgelig pillet ved en masse knapper,
så han styrter ned og må nødlande i Afrikas jungle.
Her er Peter alene i en farlig verden, men
med sit åbne sind får han skabt kontakt til
nye dyrevenner. Han hjælper dem på forskellig vis - og det viser sig at være en god
investering, for dyrene gør gengæld, da
Peter får brug for det. Ted må samle sig
mod til, men er nødt til at flyve af sted for
at lede efter sin legesyge ven. Hver for sig
må de gennem farlige situationer, inden
de endelig finder hinanden og kan slå
kræfterne sammen for at gennemføre op-

gaven. Det tekniske apparat skal nemlig
installeres på en dæmning for at bekæmpe de oversvømmelser, der truer naturen,
dyr og mennesker. Efter mange udfordringer lykkes det til sidst - og junglen ser ud
til at være reddet.

vel til Peter Pedal og hans ven, der vender
hjem til civilisationen. Man kan spore tendenser til at ville fremhæve åbenhed og
hjælpsomhed, foruden at introducere verdens miljøproblemer, men jeg synes ikke
at handlingen hænger sammen.

Vurdering
Umiddelbart er det en god historie om gåpå-mod, eventyrlige oplevelser og evnen
til at skabe nye venner, som kunne passe
fint til bøgernes oprindelige ånd, men filmen rammer alligevel ved siden af med
sin lidt plastikagtige animation, halvdårlige plot og indlagte sange. Missionen
præsenteres som meget vigtig, da junglens ”overlevelse” er afhængig af Peter
Pedals succes med at få monteret det
tekniske apparat på dæmningen. Undervejs skal han (og Ted) overleve et hektisk
skifte mellem farlige dyr og steder, hvor
det ene indfald afløser det andet. Vi følger
Peters kamp mod næsehorn, krokodiller,
løver og faldefærdige hængebroer, men
det bliver ikke særligt spændende med
disse enkeltstående situationer, hvor ”det
var ved at gå frygtelig galt”. Til sidst - og
på forbavsende kort tid - løser alle problemer sig. Dyrene kan samles og vinke far-

Peter Pedals eventyr i junglen er den tredje filmatisering, baseret på ægteparret
Hans Augusto og Margret Reys oprindelige univers. Den første børnebog (ud af
syv) udkom i 1941. Siden er historierne om
den nysgerrige abekat blevet udbredt over
hele verden. De foregående film var Peter
Pedal (2006) og Peter Pedal på nye eventyr (2009).
Den første film var nok den mest loyale
overfor Peter Pedal, men ifølge flere udtalelser blev de mindre børn (op til 5 år) godt
underholdt med denne film. Dog kan spilletiden (81 minutter) være lang for de
mindste (ligesom vi voksne nok også
gerne så den kortere). Handlingen synes
tilgængelig for de små, med de forskellige
dyr og genkendelige figurer som f.eks.
rumraket, helikopter, flyvemaskine og
jeep. Der er ikke noget skræmmende eller
uhyggeligt i filmen, men heller ikke meget
nærvær. Trods mine indsigelser støtter jeg
en mors vurdering af filmen som ”en sød
og sjov historie for de mindste, med et par
gode sange undervejs”. Den kan vises i
klubberne for de yngste (max. til skolealderen).
Indledning
Denne film har en ret ”teknisk” introduktion til missionen med flere svære ord. Derfor kunne man fortælle lidt om rumrejser
og Afrikas jungler, foruden at fremhæve at
vi skal hjælpe hinanden og naturen.
Kirsten Østergaard Nielsen,
Filmudvalget
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DATA:

Star Wars:
The Force Awakens
USA 2015
Instr. & manus: J.J. Abrams
Medv.: Daisy Ridley, John Boyega,
Harrison Ford, Oscar Isaac m.fl.
Censur: 11

Spilletid: 135 min.
Udl: Disney
Prem: 16/12-2015
Aldersvurdering: Fra 11 år
Kan bookes fra 1/1 - 2017

STAR WARS:
THE FORCE AWAKENS
Tilbage hos rebellerne samler de endelig
kortet og drager ud for at finde Luke
Skywalker. Til slut ender Rey med at stå
ansigt til ansigt med Luke inden filmen
slutter.
Vurdering
Den officielle aldersvurdering er 11 år, og
det mener jeg passer fint. Det er værd at
bemærke, at filmen er moderniseret en
del. Kampene er mere hårde og blod bliver
også vist sparsomt. Den nye skurk Kylo
Ren er også mere brutal og aggressiv end
den hovedsagligt stille Darth Vader. På
trods af det, kan en ny generation sagtens
nyde denne film, som de ville gøre med en
hvilken som helst anden actionfilm.
Handling
Star Wars: The Force Awakens historie
starter 30 år efter Return of the Jedi sluttede. Luke Skywalker er forsvundet, og ud
af det faldne imperium er en ny orden
dukket frem kaldet First Order, ledt af den
fanatiske Kylo Ren. Luke har dog lavet et
kort, som leder til hans gemmested, men
den sidste del er gemt i droiden BB-8, der
forsvinder fra sin ejer, som bliver fanget af
Kylo Ren, på planeten Jakku.
En stormtropper ved navn FN-2187, kaldet
”Finn”, har fået nok af First Orders onde
planer, så sammen med Poe Dameron,
BB-8’s ejer, flygter han fra basen og tager
tilbage til Jakku for at finde Poes droid.
Desværre bliver de forfulgt og skudt ned
på vejen, og da Finn vågner i vraget fra
deres skib er Poe væk. BB-8 har i mellemtiden fundet den forældreløse Rey og følger efter hende ind til en nærliggende by.
Der bliver hun kastet ind i en større kamp
og skaber en ufrivillig alliance med Finn
og sammen flygter de på en skrottet Tusindårsfalk. De bliver samlet op af et
større skib i rummet og finder ud af at det
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bliver styret af Han Solo og Chewbacca.
De vælger at hjælpe Finn og Rey med at få
BB-8 tilbage til rebellerne, som igen bliver
ledt af Prinsesse Leia. På vejen møder de
værtshusejeren Maz Kanata, som er i besiddelse af Luke Skywalkers gamle lyssværd, som hun giver til Finn for at passe
på det.
First Order har i hemmelighed ombygget
en hel planet til et masseødelæggelsesvåben og vil bruge det til at udslette rebellerne. Men Prinsesse Leia finder Finn og
Rey med hjælp fra Poe og sammen planlægger de et angreb mod First Orders base
på Dødsplaneten. Der finder vi ud af at Kylo
Ren er Han Solo og Leias dreng, der var i
lære, som jedi, men gik over til den mørke
side, da han blev fascineret af Darth Vader
og hans idealer. Under angrebet på basen
møder Han Kylo Ren og prøver at få ham
over på den gode side igen, men bliver
dræbt i forsøget. I den klimatiske kamp finder Rey ud af, at hun har evnen til at bruge
Kræften og med hjælp fra denne overvinder hun Kylo Ren og flygter fra planeten
netop, som den bliver destrueret.

Indledning
Da The Force Awakens er et nyt kapitel i
en hel saga, vil det være oplagt at snakke
om sagaen som helhed og den noget alternative måde filmene blev udgivet på,
med 4-6, som udkom først tilbage i 197783 og sidenhen episode 1-3 i 1999-2005.
Det kunne også være sjovt at nævne,
hvordan mange stilistiske træk går igen
gennem filmene. Der har været et behov
for en genkendelig stil, så gamle fans stadig føler, at de ser en Star Wars-film, men
at filmen stadig kan bringe et nyt publikum til. Selv yngre børn er blevet introduceret til Star Wars-universet gennem
flere forskellige tegnefilmsserier på TV,
som The Clone Saga og Star Wars Rebels,
der konstant udvider det, i forvejen, gigantiske filmunivers.
Nicolaj Klitbo,
DaBUF Ungdomsudvalg
BAFTA Awards vinder 2016
- Best Achievement in Special Visual
Effects + nomineret til bl.a.
Best Production Design
Oscar nomineret 2016 – Bl.a. Best
Achievement in Visual Effects m.fl.
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

DATA:

The Idol
Palæstina 2016
Instr. & manus: Hany Abu-Assad
Medv.: Tawfeek Barhom, Ahmed Al Rokh,
Hiba Attalah m.fl.
Censur: Afv.

Spilletid: 100 min.
Udl: Angel
Prem: 30/6-2016
Aldersvurdering: Fra ca. 10 år

THE IDOL
Handling
Den arabiske film The Idol er historien om
den populære palæstinensiske sanger
Mohammad Assaf. Fra barnsben til voksen beskriver filmen hans vej mod sejren
i sangkonkurrencen ‘Arab Idol’ i 2012.
Første halvdel af filmen er en charmerende, uregerlig coming-of-age dramakomedie, der udspiller sig i Gaza, en vansiret region, der ikke desto mindre fungerer som
et landskab af endeløse eventyr for 10årige Muhammad og hans 12-årige søster,
Nour. Sammen tilbringer de det meste af
deres tid med at løbe og lege og forsøger
at starte deres eget band med vennerne,
Ashra og Omar. Selvom Nour og Muhammad småskændes og driller hinanden, er
de uadskillige. Nour, som er en livlig drengepige, tilskynder Muhammad til at synge
- at få mest muligt ud af sin enestående
sangstemme, som hun er overbevist om,
er god nok til at drive ham ud over Gazas
nøje overvågede grænser.
Inden længe spiller de fire venner ved
bryllupper og andre begivenheder, men
det sætter en uventet tragedie en stopper for. Nours nyre fungerer ikke - hun bliver meget syg og skal i dialyse. Muhammad forsøger, i desperation, at tjene
penge nok til en ny nyre til sin søster, men
det er en ulige kamp og da Nour dør, holder Muhammad op med at synge.
Filmens anden halvdel foregår i 2012, hvor
Muhammad er blevet teenager. Han forsøger at tjene lidt ekstra penge som taxichauffør, men drømmen om at synge forfølger ham stadig - en drøm, der pludselig
bliver håndgribelig, da han opdager, at
prøverne til næste sæson af ‘Arab Idol’ (a
la X-Factor) vil blive afholdt i Kairo. Som
så mange andre unge i Gaza, lider Muhammad af udlængsel. Han skaffer sig et
falsk visum og beslutter at rejse til det forbudte Egypten - en rejse der byder på
mange forhindringer. Bare for at nå frem
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Jeg synes, det er en film, der beskriver en
igangværende, og tilsyneladende desværre uendelig, konflikt på meget rørende
facon - først set fra børnenes synspunkt
og efterfølgende som om kampen kan
udkæmpes og måske afgøres via sang.
Det var naturligvis ikke, det der skete, men
at se et helt folks engagement og glæde
ved noget så simpelt som en sangkonkurrence er meget gribende.
til hotellet, hvor prøverne bliver holdt, skal
Muhammad bogstaveligt kæmpe mod
undertrykkende religiøse kræfter i form af
sin gamle ven Omar, der nu er en streng
muslimsk soldat og derfor i høj grad misbilliger Muhammads mission.
Muhammad klarer prøven og går videre og
vi følger ham i de kommende uger, hvor
presset bliver mere og mere intenst. Alle i
Gaza har blikket rettet mod Muhammad
og det er ikke længere blot en drøm for
ham, men nu et håb for hele den palæstinensiske befolkning.
Filmen afsluttes med en montage af den
‘rigtige’ vinders optræden og optagelser
af ophidsede tilskuere og seere foran
deres fjernsyn. Dette for at vise, den ekstase Assafs sejr afstedkom og hvordan
det ene øjeblik forvandlede et pop-kulturelt fænomen til et næsten helligt øjeblik
af kollektiv triumf - en alt for sjælden lejlighed for et folk til at samles i en ånd af
fred og fest snarere end protest.
Vurdering
De fire børn, der dominerer første halvdel
af filmen, er skønne. Muhammad er fantastisk som den unge Assaf, der allerede i
en tidlig alder afslører stor modenhed og
følsomhed. Men det er i høj grad, hans
dejlige søster Nour, der gør filmen mindeværdig med sine nuttede store øjne, sin
fremragende intelligens, humor og
kærlighed til livet; Muhammed kan nok
vinde “Arab Idol”, men det er hans søster,
der vinder dit hjerte.

At filmen foregår midt i en konflikt, er
egentlig ikke noget der påvirker den nævneværdigt. Selvfølgelig har både børnene
og Muhammad, senere som ung mand,
nogle begrænsninger, men konflikten opleves mest som kulisser. Jeg synes, derfor ikke det er en egentlig barsk film, men
læner sig mere op af feel-good genren, på
trods af de omstændigheder personerne
skal agere i.
Filmen kan derfor ses af alle, der selv kan
læse teksterne - cirka fra 10 år og op.
Indledning
Man kan - og bør måske nok - kort forklare den konflikt filmen foregår i, da det ellers kan være svært at forstå, hvorfor bl.a.
Muhammads rejse er så problematisk.
Man kan også vælge den mere ‘hyggelige’
løsning og fortælle om X-Factor trenden,
der tilsyneladende har bredt sig til det
meste af verden. I dette tilfælde vil konflikten dog også spille en rolle, da det bliver tydeligt, at der er stor forskel på en
deltagelse i en sangkonkurrence i f.eks.
Danmark - hvor formålet typisk vil være at
blive berømt og så Muhammads formål at bryde ud, skabe glæde og vise resten af
verden, at Gaza er - og dermed sætte
fokus på konflikten og de forhold palæstinenserne lever under.
Janne Flatau,
DaBUF sekr.
Asia Pacific Screen Awards vinder 2015
- UNESCO Award
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DATA:

Træk Vejret
Frankrig 2014
Instr. & manus: Mélanie Laurent
Medv.: Joséphine Japy, Lou de Laâge,
Isabelle Carré, Claire Keim m.fl.
Censur: 15

Spilletid: 91 min.
Udl: Angel
Prem: 25/6-2015
Aldersvurdering: Fra 15 år

TRÆK VEJRET
Handling
Den 17 årige pige Charlie går i gymnasiet
og får både gode karakterer og har gode
venner. Derhjemme går det ikke helt så
godt, da hendes mor og far bliver ved med
at gå fra hinanden og finde sammen igen.
En dag starter der en ny pige i klassen.
Hun hedder Sarah og er charmerende, flot
og lige vendt hjem til Frankrig efter at
have boet i Nigeria i mange år. De to piger
er forskellige og mens Charlie er stille og
har astma, er Sarah udadvendt og storrygende, men de bliver hurtigt bedste veninder og begynder at tilbringe hvert eneste øjeblik sammen. Sarah tager på ferie
med Charlie og hendes mor, men her begynder deres forhold at udvikle sig skævt.

De finder begge ud af noget om den
anden, som ikke må komme ud, men da
deres venskab begynder at gå i stykker,
begynder de at bruge det der engang blev
fortalt i fortrolighed mod hinanden. Forholdet går langsomt mere og mere i stykker og det går især hårdt ud over Charlie,
der bliver udsat for meget slem mobning.
Charlie tager stiltiende imod det og trækker sig mere og mere fra sine venner,
mens hun knuger sig til et håb om, at de
to måske igen kan blive venner. Til sidst
virker det til, at Charlie endelig har fået
nok og er klar til at komme videre, men da
Sarah kommer hjem til hende for at hente
sine ting, får Charlie nok og kan ikke holde
sin vrede tilbage længere.

Vurdering
Træk vejret er en god, men barsk film. Der
er ikke tale om en feel-good movie og der
er ingen lykkelig slutning. Til gengæld er
der her tale om en film, der flot skildrer
teenageårene, hvor hver en følelse blev
følt for første gang og følt så stort, at de
kunne virke ulidelige. Den skildrer en tid,
hvor der ikke er langt mellem kærlighed
og smerte, og hvor ens bedste ven den
næste dag kan være ens værste fjende.
Især sidste halvdel af filmen er fortalt
med sådan en nerve, at man sidder og
gisper efter vejret sammen med den astmaramte Charlie.
Det blomstrende venskab og den senere
knugende stemning mellem de to hovedroller er flot fortalt og skildrer virkelig flot
det nuancerede forhold, der kan opstå
mellem to teenagepiger. Filmen er ikke for
børn og aldersvurderingen, der er sat til 15
år er passende, da der her er tale om en
film der er henvendt mod de ældste medlemmer ude i filmklubberne.
Indledning
Ved indledning til Træk vejret bør man forberede publikum på, at de skal til at se en
film, der især i sidste halvdel er barsk, ikke
fordi der er scener, hvor der bliver udøvet
fysisk vold eller trusler, men fordi den skildrer den ubehagelige situation, som især
teenagepiger kan befinde sig i, når man er
uvenner med en tidligere ven som pludselig ikke behandler en godt længere.
Nynne Bern Jensen,
Filmudvalget

FEST International Film Festival vinder
2015 – Audience Award
Cannes Film Festival nomineret 2014
– Queer Palm m.fl.

38

Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

DATA:

Villads fra Valby
DK 2015
Instr. & manus: Frederik Meldal Nørgaard
Medv.: Luca Reichardt Ben Coker,
Iben Dorner, Frederik Meldal Nørgaard,
Ester Birch Beck m.fl.

Censur: A
Spilletid: 78 min.
Udl: UIP
Prem: 25/12-2015
Aldersvurdering: Fra 6 år
KUN PÅ DVD & BLURAY

VILLADS FRA VALBY
Handling
Filmen fortæller om Villads på 6 år, der bor
i Valby og skal i skole for første gang, men
ikke med sin bedste vilje. Han er en frisk
dreng med to ældre søstre. Forældrene
forsøger på forskellig måde at tackle Villads’ fantasifulde lege og udfald, der ikke
altid er helt så gennemtænkte, som man
kunne ønske sig. Almindelig dannelse
med takt og tone indenfor de voksnes
rammer er ikke lige sådan at fange for Villads. Der bliver udvist ”beundringsværdig”
stor tålmodighed, bl.a. da han er ved at
spolere en havefest på vejen ved at bortføre nabokonens fine ’canapeer’, der bliver spist og/eller smidt væk.
Det bliver sværere for Villads, da verden
åbner sig med skolen, hvor han skal forholde sig til nye venner - og en klasselærer, der er mindre forstående og tålmodig end mor og far. Dog kan samme skolelærer flippe helt ud, når det gælder rollespil, så dermed får Villads chancen for
at vise hvad han dur til på ”slagmarken”.
Det går selvfølgelig ikke helt som plan-

lagt. Villads vil hellere gå sine egne veje,
f.eks. som superhelten Speedman eller på
farlig dykkermission i badebassinet med
den lidt yngre nabopige Frida, hvor de
kommer til at tage livet af mors iPhone.
Vurdering
Filmen Villads fra Valby bygger på bogen
af samme navn fra Anne Sofie Hammers
børnebogsserie. Rollen som Villads er
besat af den dreng, der har spillet Grunk i
den seneste Krummefilm (Luca Reichardt
Ben Coker), mens instruktør og manuskriptforfatter Frederik Meldal Nørgaard
spiller Villads’ far. Det gør de begge fint, ligesom mange af de øvrige børn og voksne. Det er dejligt at se en dansk familiefilm efter et godt og populært dansk forlæg.
Den har sine hints til de skønne figurer fra
Astrid Lindgrens univers og danske Sonja
fra Saxogade eller Nanna, hvor ungernes
gale streger og omskrivning af sandheden
ikke sker i en ond mening, men alligevel
falder skævt ind i de voksnes opfattelse.

Luca er charmerende og præsterer en sød
og barnenaiv udgave af en dansk Emil
eller Buster Origon Mortensen.
Handlingen virker lidt opsplittet som om
det var flere sketch-afsnit sat sammen.
Der er scener med sjov følsomhed, som
når Villads får sit første kærestebrev, han
bare ikke kan læse – eller mere voldsomme som den tåbelige lærers iscenesættelse af sin passion (rollespillet, der i filmen kom til at omfatte 150 statister i en
skov).
På lydsiden bidrager tidligere X-faktordeltager Frederik Konradsen & orkesteret
ØVkay med musik og sang, der dog puttes
lidt vilkårligt ind for mange gange efter
min mening.
Filmen kan fint anvendes i klubberne til
børn fra før skolealderen, dog med lidt betænkeligheder overfor de yngste. Jeg blev
lidt ’nervøs’, da Villads levede sig helt ind i
rollen som den seje Speedman - og derfor lægger an til at flyve ud af vinduet på
1.sal.
Den scene er klippet på en måde, som nok
kunne afføde et par forklarende bemærkninger til mindre børn fra forældre eller
bedsteforældre, at ”sådan kan man kun
gøre på film”...

Indledning
Der kunne tales om Lucas rolle som
Krummefamiliens yngste, Grunk, og hans
ditto som lidt ældre i denne film, foruden
de udfordringer, der følger med at skulle
starte i skolen. Måske også lidt forberedelse og forklaring til rollespils-scenen.
Referencer til enten Emil, Pippi, Børnene i
Bulderby, Buster og/eller Nanna kunne
også øge børnenes fokus på at være ’lidt
anderledes på den gode måde’…
Kirsten Østergaard Nielsen,
Filmudvalget
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DATA:

X+Y
GB 2014
Instr.: Morgan Matthews
Manus: James Graham
Medv.: Asa Butterfield, Rafe Spall,
Sally Hawkins, Eddie Marsan

Censur: 11
Spilletid: 111 min.
Udl: Angel
Prem: 10/9-2015
Aldersvurdering: Fra 10-11 år

X +Y
Handling
Hele livet har den unge dreng Nathan,
været domineret af sin autisme. Autismen forværres kun efter hans fars død i
en voldsom trafikulykke. Faren, som fik
ham til at grine og som ikke lod sig styre
af sønnens autisme, forsvinder brat ud af
hans liv. Tilbage står enken, moderen
Julie, som gør alt, hvad der står i hendes
magt, for at gøre Nathans liv godt og behageligt. Men Nathan og hans mor har det
svært sammen. Nathans manglende forståelse for mode rens følelser, og morens
manglende forståelse af sin søn, fører til
mange skænderier og misforståelser
(mellem dem).
Men Nathan har et talent. Matematikken
flyder konstant rundt i Nathans hjerne.
Julie tager ham med ned til den lokale
high school. Her hører han om den Inter-

nationale Matematiske Olympiade, og
møder den ensomme lærer Mr. Humphrey,
som lever med sclerose. Mr. Humphrey
begynder at undervise Nathan i matematik. Inden længe begynder et særligt bånd
mellem de to at vokse.
Med den Internationale Matematiske
Olympiade i sigte, kommer Nathan ind på
en trænings-lejrskole, sammen med
andre unge talenter i matematik. Her skal
han arbejde på at komme på det britiske
landshold for unge matematiktalenter.
Kun 6 personer kommer videre og har muligheden for at deltage i den Internationale Matematiske Olympiade på Cambridge
University. Med målet i sigte, går turen til
Taipei, hvor en 14 dages træningslejr går i
gang. Men turen byder ikke kun på
matematik. Nathan går ned ad kærlighedens vej og møder pigen Zhang Mei. Hun

giver Nathan et helt nyt syn på hvordan
det er at være normal. Ikke fordi de er lige
kloge eller nørdede, men fordi hun ser
ham som en person, der kan klare sig i
den virkelige verden.
Vurdering
X+Y er en anderledes, men aldeles spændende film, der sætter fokus på nogle
emner, som mange unge går igennem.
Det at være anderledes, og ikke føle at
man passer ind.
Derudover formår filmen X + Y at give et
nyt billede af svære emner som autisme,
sclerose og død i den nærmeste familie.
Og den gør det på en tiltalende måde. Autisme kan være svært for mange børn og
unge og lige så vel voksne, som man så
tydeligt ser med Nathans mor. At forstå,
hvad der sker inde i hovedet hos én, der
har autisme er svært. Filmen bidrager
derfor meget positivt til en nærmere forståelse og fremtidig håndtering af autisme.
Filmen X+Y er ud over dette en ”can-do
film”. Med det forstås, at Nathan klarer
nogle udfordringer, som han står overfor.
Han løber ikke hjem til sin mor, men
møder til sidst verden med åbne arme.
Indledning
Ved filmen X + Y kan det være en fordel at
pointere, at det er en film, der behandler
mange svære emner, herunder problemstillinger som helt normale unge også går
igennem. Derfor kunne man enten før
eller efter filmen, med fordel, tage en diskussion med medlemmerne om, hvordan det fik dem til at føle eller, hvad deres
forventninger til filmen er.
Simone Grunnell ,
DaBUF Ungdomsudvalg
Palm Beach International Film Festival
vinder 2015 – Best Feature Film
British Independent Film Awards nomineret 2014 – Bl.a. Best Actor m.fl.
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DATA:

You’re Ugly Too
Irland 2015
Instr. & manus: Mark Noonan
Medv.: Aidan Gillen, Lauren Kinsella,
Simon McQuaid m.fl.
Censur: u.censur
Spilletid: 81 min

Udl: Angel
Prem: Ingen dansk biografpremiere. Filmen er indkøbt til DaBUF
Aldersvurdering: Fra cirka 15 år

YOU’RE UGLY TOO

Handling
Stacey har mistet begge sine forældre, og
hendes onkel Will, der har en kriminel fortid, bliver derfor løsladt fra fængslet, for at
tage sig af hende, da han er den nærmeste slægtning.
Will og Stacey flytter væk fra byen, til hvad
Stacey håber på, kan være en frisk start,
og en chance for at blive en ’normal’ familie.
Hendes håb falmer dog hurtigt, da de
kommer ud for en masse udfordringer.
Hun bliver nægtet adgang til den lokale
skole, fordi hun har narkolepsi, hvilket gør,
at hun ofte falder i søvn. Will forsøger, så
godt han kan, at være en god ‘far’ for den
utilnærmelige pige. Det er nødvendigt, at
han finder et job og beviser over for sig
selv og omverdenen, at han kan tage sig
af Stacey, da han ellers vil blive sendt tilbage til fængslet.
Livet er langt fra nemt for dem, eller for de
andre beboere i den trailerpark, som de er
flyttet ind i. De har alle sammen hver
deres problemer at kæmpe med. Dog
giver et spirende venskab med en lokal
belgisk kvinde og hendes søn, håb for Will
og Stacey, da de forsøger at få livet til at
Nyhedskatalog - 2016/2017

hænge sammen. Langsomt begynder de
at tage skridt i retning af at blive en familie. Først skal Will dog overvinde sine egne
problemer, og mens Staceys fremtid
hænger i en tynd tråd, må de prøve at
finde en vej frem.
Vurdering
You’re ugly too er en anderledes film, med
en speciel stemning hele vejen igennem.
Det er en fin historie om to personer, som
skal lære at stole på hinanden, uden
nogen forudsætninger for, at det kan lade
sig gøre. Filmen skildrer to forskellige syn
på den samme situation, og det fungerer
rigtig godt. Den lille pige, som skal bestemme sig for, om hun har tillid til ham,
der nu skal være hendes ’far’, og den voksne mand, der skal bevise for sig selv og
hende, at han godt kan tage ansvar.
Omgivelserne i filmen er med til at understrege følelserne, som ellers er meget underspillede og indirekte, selvom selve historien er ret speciel. Det er ikke en action
–eller spændingsfyldt film, men derimod
fokuseres der på personernes udvikling,
og på, hvordan ærlighed og tillid går hånd
i hånd. Jeg vil mene, at filmen egner sig til
unge, fra omkring de 15 år.

Indledning
Man kunne tale om, at nogle mennesker
faktisk lever som filmen skildrer, i en campingvogn, uden ret mange ting, andet end
det mest nødvendige. Det er ikke kun i den
3. verden, at sådanne situationer findes,
som de fleste børn og unge i Danmark
måske går og tror. Forskellige steder i vesten, er der mennesker, og også børn,
som slet ikke er så privilegerede som flertallet.
Samtidig kunne en diskussion om ærlighed være interessant, da det bliver tydeligt gennem filmen, at netop ærlighed er
en forudsætning for tillid - og vice versa.
Fie Skov Flatau, 16 år

Berlin International Film Festival
nomineret 2015 – Bl.a. Generation Kplus Best Film
Boston Irish Film Festival vinder 2016 Best Breakthrough Feature
European Film Awards nomineret 2015 Young Audience Award
Giffoni Film Festival nomineret 2015 GENERATOR +13 Section: Golden Gryphon
m.fl.
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DATA:

Zootropolis
USA 2016
Instr.: Byron Howard m.fl.
Manus: Jared Bush & Phil Johnston
DK stemmer: Özlem Saglanmak,
Jens Jacob Tychsen, Rasmus
Hammerich, Iben Hjejle m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 108 min.
Udl: Disney
Prem: 11/2-2016
Aldersvurdering: Fra 7 år
Kan bookes fra 1/1 - 2017

ZOOTROPOLIS
Fordomme udstilles og drøftes undervejs,
for er byttedyr som får og kaniner altid
små, nuttede og svage? – og er rovdyr
altid farlige, sultne og magtfulde?

Handling
Judy Hopps er en sød og kvik kanin, der er
vokset op på landet i Bunny Burrows, hvor
den store familie dyrker gulerødder, men
hun drømmer om at blive politibetjent. De
ængstelige forældre prøver at tale hende
fra at flytte til storbyen Zootropolis, hvor
”alle kan blive lige hvad de vil”. I denne
hektiske by, som er befolket af alverdens
dyr, er nemlig også en politiskole.
Som den første nyuddannede ”bunny
cop” har Judy alle odds imod sig, for hun
er meget lille i forhold til sine kæmpestore kolleger og de ligeså store udfordringer.
Men hun er optimist, for bedre lille og
vågen end stor og doven. Chefen sætter
Judy i gang som P-vagt, hvilket hun klarer
dobbelt så godt som forventet. Samtidig
får hun stiftet bekendtskab med Nick, en
snu ræv, der dog også har sine gode sider.
Judy er ukuelig og vil ikke nøjes med at
udskrive P-bøder, så med lidt list får hun
lov til at søge efter en forsvunden far fra
en odderfamilie. Det udvikler sig til en
spændende jagt gennem storbyens forstæder af ørkensand, regnskov, en miniput-by og et polarområde. Judy får hjælp
af Nick til at opklare 14 kidnapninger af
forskellige slags dyr og en mystisk epide-
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mi af vildskab. Hvis den får lov at brede sig
blandt de oprindelige, vil det være slut
med den fredelige sameksistens i byen.
Sporene tyder på at det er såkaldte “nathylere”, som er skyld i det hele, så Judy og
Nick må slå deres kløgt og opfindsomhed
sammen. Det ender selvfølgelig med at
makkerparret får afsløret de brodne kar i
Zootropolis. Undervejs er fede scener,
bl.a. på Motorkontoret med meget langsom betjening, en nudistlejr, hvor dyrene
”chiller ud” og har smidt tøjet, samt en
hæsblæsende forbryderjagt i et tog, der
ikke ligger under for de klassiske politifilm.
Vurdering
Der er herlige, humoristiske hints til det
moderne bysamfund, eftersom Zootropolis afspejler vidt forskellige kulturer og klimazoner gennem Sahara Square, Tundratown, Little Rodentia, Rainforest District –
samt Savanna Central (der alle er inspireret af virkelige byers arkitektur og særpræg). I denne dyreverden kommer de
menneskelige egenskaber til udtryk på
godt og ondt med sjove karakterer, som
f.eks. yak-oksen Yax, en ”flippet” ejer af en
naturistklub - og mafia-bossen Mr. Big,
der sjovt nok ikke lever op til sit navn.

Holdet bag filmen lader til at være erfarne
folk, der er loyale overfor den oprindelige
Disney-tradition. Der er kræset for animationen, hvor intense studier i bl.a. dyrs
forskellige gangarter, deres interne størrelsesforhold, pelsvariationer - samt vejrog naturdetaljer har bidraget til at gøre filmens scener flotte og troværdige. Mere
end 400 forskellige slags dyr fra alverdens
kontinenter er repræsenteret med en god
balance mellem dyrenes naturlige adfærd
og de menneskelige karaktertræk, som de
tillægges i filmen. Huse og transportmidler matcher i størrelsen til de aktuelle dyr.
Tog og biler kan f.eks. have flere etager, så
der både er plads til mus og giraffer.
Instruktør Howard citeres for at have sagt:
“The world has an opinion of who you are,
but you ultimately define yourself, not the
world”. Det er sikkert rigtigt nok, men det
rammer også et af mine få kritikpunkter,
nemlig forherligelsen af den amerikanske
drøm ”du kan blive, hvad du vil”, der synes
at være det underliggende tema.
Filmen er tilladt for alle, men jeg tilslutter
mig at den frarådes under 7 år, da der er
flere hektiske og lidt uhyggelige scener
fra skumle steder, som kan virke skræmmende for de små. Enkelte pludselige
”rovdyr-angreb” var såmænd også ved at
forskrække mig, men filmen er absolut
anvendelig til børn fra skolealderen.
Indledning
Hvis man har tid og lejlighed til det, kunne
en fortælling om Disneys univers og den
specielle animationsteknik være på sin
plads her, gerne suppleret med detaljer
om filmen og dens baggrund.
Kirsten Østergaard Nielsen,
Filmudvalget
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

EKSTRA OPLEVELSER
TIL DIN KLUB
I skal aftale dato med den/de personer I vil have ud i jeres klub, og derefter informere sekretariatet.
De oplyste priser er 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 har været vist til en
række Marathon i filmklubberne. 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 kr. 4.000,- + 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 blandt andet designet og animeret Jungledyret Hugo. I 2012 var han aktuel som årets julemærke kunstner og i 2013 skrev han ‘Bamsekoncerten’ for DR symfoniorkesteret. Han optrådte som
konferencier i DRs Underholdningsorkestre i 2014 og fortsætter med dette i Copenhagen Phil i 2016
og 2017. Carl er i år blandt andet aktuel med en ny børnebog og CD, som han har lavet i samarbejde
Thomas Buttenschøn.
Carl har flere typer arrangementer, som du kan få oplysninger om påwww.carlquistmoller.dk
Du kan også bestille Carl Quist-Møller´s foredrag om tegnefilm.
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 i salen tegner med. Det kan deles op i 2 x 35 minutter + pause.
DaBUF har opnået en særlig rabat på dette arrangement og du skal derfor kontakte sekretariatet først for at opnå rabatten.
Arrangementet koster kr. 8.000,- + transport og fortæring.
Henvendelse til: sekr@dabuf.dk
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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 skulle falde i vandet i Nordhavn 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.”
Pris: kr. 1800,- pr. time + transport.
Henvendelse til Alex på: snabeldyr46@hotmail.com eller tlf. 2674 4446

Deni Jordan
Stunt
Deni Jordan fra Scandinavian Stunt Group har arbejdet
med stunts siden 1985. Han har været med til at udvikle
begrebet dansk stunt sammen med Spang Olsen brødrene. Deni fik sin instruktørdebut i 2014 med den prisvindende tv-serie “The Stunt Comedy Show”, hvor han både
har skrevet, instrueret og spiller hovedrollen.
Stuntshows
Vi fortæller om vores job og om gamle/aktuelle produktioner vi har arbejdet på. Vi vil samtidig krydre dette med
action sekvenser og demonstrationer. Ud over os selv
bruger vi også publikum som forsøgspersoner. Der vil blive
demonstreret slagsmålsteknikker, faldteknikker, at arbejde med stuntrekvisitter, special effekts alt sammen gjort
på en fantastisk uhøjtidelig måde med et glimt i øjet og
masser af humor. Det er underholdning som både børn og
voksne vil få stor glæde af og vi garanterer masser af grin,
gys og spænding for alle aldre.
Stuntshow pakke 1
25 - 30 min stuntshow/demonstration inkl. lille special effekts pakke pris er kr. 6.500,Stuntshow pakke 2
40 - 45 min stuntshow/demonstration inkl. stor special effekts pakke pris er kr. 8.300,Foredrag: Stunts og vold på film
Der fortælles om stuntarbejdet og om det at lave vold på film. Jeg fortæller om slagsmål, fald, bilstunt, wirestunt og specielle
opgaver. Jeg tager tilhørerne med ’behind the scenes’ og fortæller om det at løse en stuntopgave på film/tv. Hvad mange ikke
ved er, at ikke nok med at det 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 action øjeblikke som muligt.
Filmvolden afmystificeres ved demonstration af, hvordan man bruger forskellige teknikker til at “snyde” i et filmslagsmål og
desuden fortælles om brug af lydeffekter/stuntdouble/computergrafik o. lign. Jeg fortæller kort min egen historie fra jeg ved
et tilfælde kom ind i stuntbranchen til mange år senere at vinde 2 første præmier ved de uofficielle Verdensmesterskaber i
Stunt. Der kan også fortælles om hvordan jeg lavede tv-serien “The Stunt Comedy Show”- som har taget 3 år at lave.
Varighed: 45 - 60 min. pris kr. 6.000,Alle priser er excl moms, transport, evt. kost og logi
Henvendelse til: dj@stuntgroup.dk
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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 sine seneste film ’Klassefesten’ og ‘Klassefesten 2’, som har været en stor succes blandt de unge.
Arrangementet varer ca. 1 time og koster kr. 4.500,- + 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 kr. 2.000,- + moms og transport.
Henvendelse til: frank@frankskaarup.dk – se mere på www.frankskaarup.dk

Kaspar Munk
Instruktør af filmene 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. Senest har Kaspar instrueret DRs julekalender 2014 ’TIDSREJSEN’,
som i 2015 har fået tildelt en Robert for Årets korte TV-serie.
Kaspar modtog Pråsprisen i 2010.
Pris for arrangementet kr. 4.000,- + transport.
Såfremt I ønsker det, kan Julie Sandra Brochorst Andersen, som er hovedpersonen i Kaspars film deltage.
Prisen er så kr. 6.000,- samlet + transport. Henvendelse til: kaspar@kasparmunk.com

Julie Sandra Brochorst Andersen
Spiller hovedrollen i filmene HOLD OM MIG og YOU & ME FOREVER
Julie er 22 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.
Julie kan i 2016 ses i filmen ‘Hundeliv’.
Pris: kr. 2.000.- + transport.
Henvendelse til Julie på: jsba01@hotmail.com eller tlf. nr. 2086 4802
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Personligt kulturmøde i biografen
Oplæg og unikke kulturmødefilm som Satellite Boy, Bliv!, Raketten, Tinga tinga tales, Terrorist ved et tilfælde og mange andre.
Lad filmens hovedperson ”træde ud af lærredet” og blive en virkelig person!
Salaam Film & Dialog har et stort bagkatalog af flerkulturelle oplægsholdere fra lande fjernt
fra Danmark; Afrika, Mellemøsten, Asien, USA og Latinamerika.
Vores oplægsholdere går i dialog med publikum om filmens temaer med egne personlige
og farverige 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: kr. 2000,- + transport. Ring og hør nærmere!
Henvendelse til leder Solveig Thorborg: solveig@salaam.dk / tlf. 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: kr. 2000,- + transport.
Henvendelse til: mail@oliverussing.dk

BRUG DIT HJERTE SOM TELEFON
WIKKE & RASMUSSEN
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 i 2014
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”.
W&R modtog Pråsprisen i 2007.
For yderligere oplysninger om priser og indhold kontakt: Susanne Kier
e-mail: sk@kiercom.dk
Mob +45 31186945
www.kkcom.dk / www.graestedfilm.dk / www.wikkerasmussen.dk
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LARS THIESGAARD
”Manden med de tusind stemmer”
Lars er opvokset i Sønderjylland, og uddannet skuespiller fra Odense 1983.
I over 25 år har han arbejdet som stemme-skuespiller og – instruktør på en masse tegnefilm. Han begyndte som stemme til ”Prins Erik” i Disneys ”Den lille havfrue”, og er den dag i
dag manden bag stemmen til så forskellige figurer som Grisling, Byggemand Bob, Pumba,
Sorteper, Scooby-Do, Yoda, Johnny Bravo, 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”, “Inderst Inde”, “Zootropolis” – og flere endnu.
Lars vil fortælle om det sjove arbejde med at lægge stemme til tegnefilm, og vil give eksempler på sine mange figurer. Der vil
blive vist klip fra studiet, hvor man ser skuespillere arbejde med at indtale stemmer, og Lars har også en 6 minutters tegnefilm med, som han vil ”dubbe” med 3 forskellige stemmer, live og direkte på scenen! Bagefter er der tid til spørgsmål, og hvis
publikum har nogle replikker de gerne vil have Lars til at sige, så er der også plads til det.
Arrangementet kan vare fra 20- 40 min., og kan tilpasses målgruppen, der både kan være børn (fra 8 år), voksne eller familier.
Pris: kr. 4.000,- + transport.
Henvendelse til Lars på: lthiesgaard@gmail.com eller telefon: 40 74 65 05

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.
Jette modtog Pråsprisen i 2011.
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.
Esben modtog i 2007 DaBUFs Kort- og Dokumentarpris for sin afgangsfilm ‘Drengen i kufferten’.
Pris: kr. 4000,- + transport
Henvendelse: esbentoft@gmail.com
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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 til at blive statist eller skuespiller.
Book Dask-Online v/Tommy Duus til en spændende klubaktivitet før eller efter en
film, eller i forbindelse med et klubmøde i DIN børne- og ungdomsfilm klub.
Dask-Online motto er: Du skal ikke drømme, men have ambitioner... så kommer du langt!
Pris: kr. 500,- pr time ex moms + transport jf. statens takster
Se mere og kontakt Tommy Duus for et oplæg på www.dask-online.dk og info@dask-online.dk

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.
Max antal deltagere: 40.
Pris: Kr. 8.000,- + rejseomkostninger.
Henvendelse: mail@filmfabrikken.dk www.filmfabrikken.dk

Trylleshow og
foredrag om verden
Trylleshow:
Trylleforestillingen er et show i højt tempo. 30-45 hæsblæsende minutter, som kombinerer, trylleri, kovneri, bugtaleri, ballondyr - samt en vaskeægte levende hvid tryllekanin. Publikum er en del af løjerne, når Jesper vender op
og ned på, hvad der normalt kan lade sig gøre. Det er
tricks indhentet fra hele verden.
Jesper Grønkjær er en af landets få fuldtidsprofessionelle tryllekunstnere. Med 250 shows om året er han en meget erfaren
entertainer, der hver gang leverer et professionelt show, lagt an på det humoristiske. I 20 år, har han optrådt i hele verden og
fået folk til at skraldgrine på tværs af grænser, hudfarve, religion og sociale skel. Nu er Jesper tilbage i Danmark, og er klar til
at få danskerne til at grine og forundres. Det eneste publikum kan være sikre på er, at de ikke kan være sikre på noget som
helst. For når Jesper går på scenen er det REN MAGI.... Se mere på www. tryllestav.dk
Foredrag:
Jesper fortæller om sine rejser verden rundt - til nogle af klodens fjerneste afkroge. Ud over at selve foredraget er ret underfundigt og fordi det er krydret med trylleri og komik, er det noget, også børn synes er sjovt - samtidigt med at det er lærerigt.
Jesper fortæller om afrikanske stammefolk, munke i tibetanske klostre, kannibaler i Ny Guineas jungle, indianere i Sydamerika osv. osv. Se mere på www.smiling.dk
Prisen afhænger af arrangement.
Kontakt Jesper for pris og info: Tlf. 2085 0203, mail: info@tryllestaven.dk
HUSK at nævne, at I er medlem af DaBUF.
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Filmworkshop med Lommefilm
Lær at lave film på smartphone eller tablet. På en filmworkshop med
Lommefilm lærer deltagerne at lave deres egen korte film. Vi starte med
idéudvikling og forberedelse og hjælper deltagerne igennem alle faser af
den lille filmproduktion frem til at vi slutter dagen med at se de unges
egne produktioner.
I løbet af dagen vil filmholdene få hjælp til at løse de udfordringer der ligger i at lave deres egne film, således at de er stolte af deres resultater
når dagen er slut.
Vi arbejder enten på de unges egne telefoner (kræver at der er adgang til
computere til redigering), eller på vores iPads, der er kommer på kamerastativer og med eksterne mikrofoner.
Lommefilms instruktører er vant til at arbejde med børn og unge. Varighed 3-5 timer.
Pris: kr. 5.000,- ex moms og transport (fra Aarhus/kbh) for en workshop på 4-5 timer. Deltagerantal: 20-30 børn
Henvendelse: Kasper B. Olesen, kasper@lommefilm.dk / tlf. 6170 0029

En time med Antboys adoptivfar
Instruktør Ask Hasselbalch har en forkærlighed for genrefilm og har siden
1999 arbejdet med kortfilm, reklamefilm og tv. Han er dog mest kendt for at
have instrueret den succesfulde familiefilm serie Antboy, om Danmarks første
rigtige superhelt.
I dette foredrag fortæller Ask om, hvordan han startede sin karriere som filminstruktør, om vejen til Antboy og hvordan han adopterede figuren fra Kenneth Bøgh Andersens bøger og gjorde den til sin helt egen.
Undervejs vil der blive vist klip fra filmene samt være mulighed for at stille
spørgsmål.
Ask modtog Pråsprisen i 2015.
Pris: kr. 3000,- + transport.
Foredraget varer fra 60-90 min. og kan tilpasses.
Henvendelse: askhasselbalchfilm@gmail.com

Vær med til at lave en gyserfilm
Mumiehånden Gyserfilm med børn:
Du bliver skuespiller eller kommer med på filmholdet som instruktør, special effects-sminkør, teknikker, scenograf eller rekvisitør. I får naturligvis
lidt undervisning. Vi filmer med professionelt udstyr samt særlige gyserrekvisitter. Vi filmer på Jeres location som kan være en skole, en skov,
natur-område eller hvad vi nu finder ud af. Herefter redigeres filmen i professionelt studie med alle tekniske effekter og musik på filmen. Er i en
skole med musik-linje eller et tegnehold, kan vi samkøre det i produktionen. Redigeringen af filmen tager 3 uger efter optagelserne. Den færdige
film leveres på DVD og i HD i DVD-boks med layoutet cover og tryk.
Pris for komplet filmproduktion og professionel redigering: Vejledende pris er kr. 15.000,- (ex. moms). Vi kan holde en
gallapremiere med rød løber og fakler, sodavand og fotografer. Vi holder gerne en tale og præsenterer filmen for gæster
og deltagere.
Booking og info: Janus Vinther, tlf. 40861435 eller se nærmere på www.Mumiehånden.dk
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Hør om special effekter til film
Gys og Gru film-effekter:
Se og rør ved ægte film-rekvisitter som afhuggede dele i latex og masker. Få sminket et
kraniebrud, et skudhul eller en blodig flænge. Det ser skræmmende realistisk ud, men
kan heldigvis nemt vaskes af bagefter. Husk at gøre en uhyggelig grimasse hvis der
tages fotos.
Det er en 3 timers event. Antal deltagere: 20-50. Aldersgruppe: 7 år til 16 år.
Pris kr. 2.500,- + kr. 500,- til materiale og produkter samt transport, hvis længere
kørsel fra kbh end 30 km. Prisen er ex moms. Skal I lave et program eller en poster
for arrangementet, leveres flotte PR-fotos gratis.
Booking og info: Janus Vinther, tlf. 40861435 eller se nærmere på www.spfx.dk

Animationsworkshop
Hvis man skal lære at cykle, skal man op på cyklen. Hvis man skal lære filmmediet at
kende, skal man lave film. Animationsfilm er en let måde at komme til at kende filmmediet på. Man kan sidde i sin stue eller i et hjørne af klasselokalet med sin Ipad/tablet/
smartphone og lave animationer. En klumpmodellervoks får liv, udklip af magasiner og
gamle bøger får nyt liv, gammelt legetøj vågner op. Handlingen foregår ude på universets
yderste kant eller inde i cellernes skjulte verden. Poetisk himmelflugt på ryggen af Pegasus og historiske vingesus der kan feje fra fjern fortid til en ukendt fremtid. Så det er
bare om at gå i gang!
Hanne Petersen er underviser på The Animation Workshop, Viborg Animationsskole. Hanne har i mange år arbejdet engageret
og energifyldt med børn og animation. Hun har lavet uendeligt mange workshops for børn og deres undervisere - ikke kun i
Danmark, men også i lande som Kina, Filippinerne, og Bolivia.
Kontakt Hanne for info om pris og booking på: hap@via.dk

GRATIS KORTFILM!
Børnebiffen
3-6-ÅRIGE
Børnebiffen giver kommuner, biografer og filmklubber i hele landet muligheden for at vise kvalitetsfilm for førskolebørn
mellem 3 og 6 år. Det Danske Filminstitut tilbyder 21 filmpakker på DCP og 8 filmpakker på DVD og stiller dem GRATIS til
rådighed. Alle filmpakker indeholder ét program fra 3 år og ét program fra 5 år - filmprogrammerne er nøje kurateret uf
fra egnethed til målgrupperne.I 2016 er der kommet 3 nye DCP filmpakker, hvor man bl.a. andet kan se den nye danske
film ’Vitello graver et hul’ baseret på de populære børnebøger af samme navn.
Læs mere om Børnebiffen under www.dfi.dk under ’Børnebiffen i hele landet’ eller kontakt DaBUF sekretariat for mere
information.

Kortfilmspakke YEC#4
- Young European Creation on Tour # 4
5-11-ÅRIGE
Ciné-Jeune International Film Festival og European Children’s Film Association tilbyder en GRATIS kortfilmpakke for de
5-11-årige med flotte animationsfilm fra nogen af Europas bedste filmskoler.
Filmprogrammet for 2016/17 pakken er først tilgængelig efter sommer, men hvis I er interesseret, kontakt DaBUF sekretariat for mere information og for evt. at se filmene fra 2015/16. (Bemærk at 2015/16 pakken desværre ikke er tilgængelig i sæson 2016/17). Sidste år bestod kortfilmpakken af 11 film på samlet set 51 min. Vi regner med at årets program vil være cirka samme antal film, og man vælger selvfølgelig selv, om man vil vise alle eller kun nogle af filmene.
Kortfilmpakken bliver leveret som MPEG 4 fil.

50

Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

FORORD
TIL FILMLISTEN
2016-17
Titlerne i Filmlisten er et udvalg af de film, der er til disposition for Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber i den kommende
sæson. Derfor - hvis I har ønsker, der ikke fremgår af listen, skal I henvende jer til sekretariatet. Næsten alt kan fremskaffes - typisk på DVD - så længe, der er danske rettigheder til filmene. F.eks. er det stadig muligt at booke ældre ikke-digitaliserede titler fra
Nordisk via Nordisk Film Vision, ældre ikke-digitaliserede titler fra SF via LejFilmNU og ældre ikke-digitaliserede titler fra Disney via
MPLC. De øvrige udlejere er selv behjælpelig med egne titler på BluRay og DVD.
Bemærk at langt de fleste udlejere - med undtagelse af Filmcompagniet - nu laverer film digitalt via server, således at biograferne selv kan hente dem. Der kan dog stadig forekomme levering af fysisk DCP/harddisk ved ældre titler. Som tidligere kan
også levering af Bluray og DVD forekomme - typisk ved ældre ikke-digitaliserede titler.

Kolonnen ’DK’ betyder at filmen har dansk tale – ALLE andre titler leveres med dansk tekst medmindre andet fremgår. Titler der er
til rådighed i både original version og med dansk tale, vil blive leveret med dansk tale medmindre det fremgår tydeligt af bestillingen, at klubben ønsker originalversionen.
Kolonnerne ‘Genre’, ‘Censur’ og ‘Min.’ giver sig selv. Kolonnerne ‘2D’ og 3D’ henviser til digital filmlevering (enten via server eller på
fysisk harddisk). Af kolonnerne ‘BR’ og ‘DVD’ fremgår det, at filmen KUN er til rådighed i disse formater. Vi har valgt at bibeholde
kolonnerne, da en række titler ellers ville forsvinde helt fra listen - titler klubberne stadig efterspørger.
Filmlisten kan også findes på hjemmesiden som Excel ark - det er dermed muligt at sortere efter egne ønsker, f.eks. kun film
med dansk tale.
Katalogblade (Nyhedskataloger fra tidligere år), forkortet KB-(årstal).
Alle nyheder er fremhævet. Forkortelsen Afv. betyder, at vi afventer.

Følgende forkortelser er benyttet:
Act. – Action
Adv. - Adventure/Eventyr
Ani. – Animation
Dok. – Dokumentar
Dra. – Drama
Fam. - Familie
Gys. – Gyser
Klas. – Klassiker
Kom. - Komedie
Scf. – Science Fiction
Soc. – Socialrealisme
Ung. - Ungdom
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Medierådets anbefalede alderstrin:
A =
7 =
11 =
15 =

Tilladt for alle
Tilladt for alle, men frarådes børn under 7 år
Tilladt for børn over 11 år
Tilladt for børn over 15 år

Børn, der er fyldt 7 år, må sammen med voksne se alle film
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Titel
DK
12 years a slave, USA 2013
13 Hours, USA 2016 - Fra 1/1-17
9. april, DK 2015
X
Abepigerne, Sverige 2011
Albert, DK 2015, KB-15
X
Allegiant, USA 2016
Alphabet, Østrig 2013
Alvin og de frække jordegern på farten, USA 2016
X
Amazonia, Brasilien 2013, KB-15
u.tale
Angel’s share, The, GB 2012
Antboy - den røde furies hævn, DK 2014, KB-15
X
Antboy 3, DK 2016 - NYH-16
X
Antboy, DK 2013, KB-14
X
Arriettys hemmelige..., Japan 2010 - KB-12
X
Arthur og de to verdener, Frank. 2010
X
Arthur og Maltazars hævn, Frank.
X
Arthur og Minimoyserne, Frank. 2006, KB-07
X
Assassin, The, Kina 2015
Asterix: Byplanlæggeren, Belgien/Frankrig 2014 - NYH-16 X

Genre Censur Min.
Dra.
15
134
Act.
15
144
Dra.
15
93
Dra.
11
83
Ani.
A
80
Adv.
11
121
Dok.
A
113
Ani.
A
93
Adv.
7
83
Kom.
11
101
Fam.
7
84
Fam.
7
85
Fam.
7
76
Ani.
7
94
Ani.
7
102
Ani.
7
86
Ani.
A
102
Ung. u.censur 105
Ani.
A
86

2D
X

Bakkekøbing - Det store osteræs, Norge 2016
X
Batman v Superman: Dawn of Justice, USA 2016
- Fra 1/1-17 til 23/3-17
Behaving Badly, USA 2014
Bien Maja, Australien/Tyskland 2014 - NYH-16 - Fra 1/1-17 X
Big Hero 6, USA 2014, KB-15
X
Bjergkøbing Grand PriX, Norge 1975 - KB-12
X
Blandt mænd og får, DK/Island/Norge 2016
Bluebird, USA 2013
Bora Bora, DK 2011
X
Boy & The Beast, The, Japan 2015 - NYH-16 - Fra 1/1-17
Boy, The, USA 2016
BoyHood, USA 2014
Brendan og hemmlighedernes bog, Ir. 2009, KB-13
X
Brevet til Momo, Japan 2011 - NYH-16
X
Broken Circle Breakdown, The, Belgien 2012
Brooklyn, Canada/Irland/GB 2015 - kan bookes til 12/12-16
Bully, USA 2011
Buried, USA 2010
Børnehjemmet, Spanien 2007, KB-08
Børnene fra Mount Napf, Schweiz 2011

Ani.

78

X

Act.
11
Kom.
15
Ani.
A
Ani.
7
Ani.
A
Dra.
7
Dra.
15
Ung.
7
Ani.
Afv.
Gys.
Afv.
Dra.
11
Ani.
7
Ani.
7
Dra.
15
Dra.
7
Dok.
11
Gys.
15
Gys.
11
Dok. u.censur

151
92
89
108
88
93
93
76
119
97
133
75
120
111
111
94
95
110
87

X

Camp X-Ray, USA 2014
Captain Fantastic, USA 2016 - Fra 1/1-17
Carrie, USA 2013, KB-14
Carsten & Gittes filmballade, DK 2008
X
Chaplins plejebarn, USA 1921
u.tale
Chappie, USA 2015
Chihiro og heksene, Japan 2001, KB-04
X
Clara og Bjørnenes hemmelighed, Schweiz 2012, KB-14
Comeback, DK 2015
X
Cowboy, Indianer og Hest, Belgien 2009
X
Crimson Peak, USA 2015
Cykelmyggen og Minibillen, DK 2015
X
Daddy’s home, USA 2015
Dannys Dommedag, DK 2013, KB-15
X
De Fem 4 - Afv. DK titel, Tyskland 2015
X
De Fem får problemer, Tyskland 2013
X
De Fem og Djævleklippen, Tyskland 2012, KB-15
X

Dra.
15
Dra.
Afv.
Gys.
15
Ani.
A
Klas.
A
Scf.
15
Ani.
7
Fam. u.censur
Kom.
11
Ani.
A
Gys.
15
Ani.
A
Kom.
11
Adv.
11
Fam.
Afv.
Fam.
7
Fam.
7

117
118
99
46
54
120
125
93
90
75
119
74
96
88
97
91
93
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Afv.

3D

BR
X

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

X

X
X
X
X

X

DVD Udlejer
FC/SF
X
UIP
Nordisk
Miracle
Disney
Nordisk
Miracle
FC/SF
Angel
Camera
FC/SF
FC/SF
FC/SF
Camera
Scanbox
X
Scanbox
X
Scanbox
41S
FC/SF
Nordisk

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

FC/SF
Scanbox
UIP
Disney
Miracle
Scanbox
Miracle
FC/SF
41S
Angel
UIP
Angel
Angel
Filmbazar
Camera
Scanbox
Scanbox
Camera
ØFP
Filmbazar
Scanbox
FC/SF
CB
Miracle
UIP
Camera
Angel
Nordisk
Angel
UIP
Nordisk
UIP
FC/SF
Angel
Angel
Angel
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Titel
DK
De Fem på nye eventyr, Tyskland 2014
X
De tre Detektiver-Mission: Skeletøens hemmelighed 2007 X
De tre Detektiver - Mission 2: Spøgelsesslottet, 2009
X
De urørlige, Frankrig 2011, KB-13
Deadpool, USA 2016 - Kan bookes til 10/2-17
Den danske pige, USA/GB 2015 - Fra 1/1-17
Den Gode Dinosaur, USA 2015 - NYH-16 - Fra 1/1-17
X
Den grønne cykel, Saudi Arabien 2012
Den Kæmpestore Bjørn, DK 2011, KB-11
X
Den lille Julemand og det magiske snefnug, Frank. 2013 X
Den lille Julemand, Frank. 2010 - KB-13
X
Den lille prins, USA 2016 - NYH-16 - Fra 1/10-16
X
Den store venlige kæmpe, USA 2016 - Fra 1/1-17
X
Den syvende dværg, Tyskland 2014
X
Den usynlige dreng, Italien 2014
Der kommer en dag, DK 2016 - NYH-16
X
Det magiske hus, Belgien 2013
X
Det Spritnye Testamente, Belgien 2015 - NYH-16
Det store Nøddekup, USA/Canada/Sydkorea 2014
X
Det store stilehæfte: Krigsdagbogen, Ungarn 2013
Detektiverne, DK 2013, KB-14
X
Difret, Etiopien 2014
Divergent, USA 2013, KB-14
Dope, USA 2015 - NYH-16
Drag me to Hell, USA 2009
Dragejægerne, Frankrig/Tyskland 2008, KB-11
X
Drengen fra bjerget, Frankrig 2013
Drengen med cyklen, Belgien 2011
Drengen med det tikkende hjerte, Belgien 2013, KB-15
X
Drengen og Verden, Braslilen 2013, KB-15
u.tale
Drive, USA 2011
Dum & Dummere 2, USA 2014

Genre Censur Min.
Fam.
7
96
Fam.
11
91
Fam.
11
97
Dra
7
112
Act.
15
108
Dra.
11
120
Ani.
7
100
Dra.
A
97
Ani.
7
73
Ani.
A
82
Ani.
A
80
Ani.
7
108
Adv.
Afv.
Afv.
Ani.
7
87
Act.
4-6 kl.
100
Dra.
15
119
Ani.
7
85
Kom. u.censur 113
Ani.
7
85
Dra.
15
113
Fam.
7
88
Dra. u.censur
99
Act.
11
140
Dra.
11
103
Gys.
15
99
Ani.
7
80
Dra.
11
97
Dra.
11
87
Ani.
7
88
Ani.
7
80
Act.
15
100
Act.
11
130

Eddie the Eagle, Tyskland/USA/GB - Kan bookes til 30/3-17
Elecktrick Children, USA 2012
Elina - Som om jeg ikke fandtes, SE 2002, KB-04
Emil & Ida fra Lønneberg, Sverige 2013, KB-14
Emma og Julemanden, DK 2015 - NYH-16
En kat i Paris, Frankrig 2010 - KB-13
En kongelig affære, DK 2012
En mand der hedder Ove, Sverige 2016 - Fra 17/10-16
EN-TO-TRE-NU! DK 2016 - Fra 1/1-17
Ernest & Celestine, Frankrig 2012, KB-14
Eventyret om Askepot, USA 2015, KB-15

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

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

106
93
77
62
91
70
138
116
97
80
106

Ani.
Fam.
Ung.
Fam.
Ani.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Dra.
Act.
Ani.
Ani.
Dra.

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

89
80
104
90
84
88
80
90
90
120
137
88
78
111

F for får, GB 2013, KB-15
Falkehjerte, DK 1999
Familien Bélier, Frankrig 2014, KB-15
Familien Jul, DK 2014, KB-15
Fantomdrengen, Frankrig 2015 - NYH-16
Far til 4 - Onkel Sofus vender tilbage, DK 2013, KB-14
Far til 4 - til søs, DK 2012, KB-13
Far til 4 – Tilbage til naturen, DK 2011 - KB-12
Far til Fires vilde feie, DK 2015 - NYH-16
Fasandræberne, DK 2014
Fast & Furious 7, USA 2015
Filmen om Radiserne, USA 2015 - NYH-16
Fjerkongens Rige, DK 2014, KB-14
Flaskepost fra P, Dk 2016
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2D
X

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

DVD Udlejer
Angel
X
Angel
Angel
Scanbox
FC/SF
X
UIP
Disney
ØFP
CB
Angel
X
Angel
Scanbox
Nordisk
X
Scanbox
Angel
Nordisk
Angel
41S
Angel
Miracle
FC/SF
Angel
Nordisk
X
UIP
X
Scanbox
X
Angel
Miracle
ØFP
X
Scanbox
ØFP
FC/SF
X
UIP

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

FC/SF
Angel
ØFP
FC/SF
Scanbox
Angel
Nordisk
Nordisk
UIP
Angel
Disney
FC/SF
Angel
Scanbox
Angel
Angel
Nordisk
Nordisk
Nordisk
Nordisk
Nordisk
UIP
FC/SF
CB
Nordisk
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Titel
Flyvemaskiner 2: Redningsaktionen, USA 2014
Flyvende Farmor, DK 2001
Fortællingen om Prinsesse Kaguya, Japan 2014
Frit Fald, DK 2011 - KB-12
Frost, USA 2013, KB-14
Frøernes Spådom, Frankrig 2003, KB-05
Fuchsia den lille heks, Holland 2010, KB-13
Fuglejagten, DK 2012
Fægteren, Estland/Finland 2015
Girlhood, Frankrig 2014, KB-15
Glaskisten på Isbjerget, DK 2014, KB-15
Gods of Egypt, USA 2016
Guldkysten, DK 2015
Gummi T, DK 2012, KB-13
Hannibal & Jerry, DK 1996
Hateful Eight, The, USA 2015
He Named Me Malala, USA 2015
Hemmeligheden, DK 2012
Hil, Cæsar, USA 2016 - Fra 1/1-17
Hjertets hvisken, Japan 1995
Hobbitten: Dragen Smaugs ødemark, NZ 2012
Hobbitten: En uventet rejse, USA 2012
Hobitten - Femhærslaget, USA/NZ 2014
Hokus Pokus Alfons Åberg, Sverige 2013, KB-14
Home, USA 2015 - Kan bookes til 26/3-17
Homesman, The, Frankrig/USA 2014
Hotel Transylvania 2, USA 2015
Hundeliv, DK 2016 - Fra 1/1-17
Hunger Games - Catching Fire, USA 2013, KB-14
Hunger Games, The, USA 2012
Hunger games: Mockingjay part 1, The, USA 2014
Hunger Games: Mockingjay part 2, USA 2015 - NYH-16
Hushpuppy, USA 2013
Idealisten, DK 2015
Idol, The, Palæstina 2016 - NYH-16
If I stay, USA 2014
Ikingut, Island 2000, KB-02
Imitation Game, The, USA 2014
Inderst Inde, USA 2015 - NYH-16
Ingen Forbindelse, Island 2007, KB-11
Insurgent, USA 2015, KB-15
Inuk, Frank./Grønland 2010
Iqbal og den hemmelige opskrift, DK 2015 - NYH-16
Isblomstens hemmelighed & Den glemte ting, DK 2012, KB-13
It Follows, USA 2014 - NYH-16
Jeg hedder Ernesto, ArgentIna 2011
Joy, USA 2015 - Kan bookes til 25/12-16
Jul i Bakkekøbing, Norge 2013
Junglebogen, USA 2016 - Fra 1/1-17
Jurassic World, USA 2015
Justin og de tapre riddere, Spanien 2013
Kapgang, DK 2014
Kauwboy, Holland 2012
Khumba, Sydafrika 2013
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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
Ani.
7
Fam.
A
Ani.
7
Dra.
11
Ani.
7
Ani.
7
Fam.
7
Fam.
7
Dra.
A

Min.
84
78
137
93
108
90
95
92
93

2D
X

X
X

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

BR

X
X
X
X
X

Reel P
CB
Nordisk
FC/SF
FC/SF

X
X
X
X

Dra.
Ani.
Adv.
Dra.
Fam.

11
7
11
15
A

112
79
125
114
80

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

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

75
168
88
100
100
111
169
169
144
72
94
122
89
93
146
143
123
137
92

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

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

114
100
106
87
114
97
83
140
90
90
43
100

X
X
X

Dra. u.censur
Kom.
7
Ani.
A
Adv.
Afv.
Adv.
11
Ani.
7

112
124
76
105
124
92

X
X
X
X

Dra.
Dra.
Ani.

108
81
82

X
X

11
11
7

3D

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

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

X
X

Filmbazar
FC/SF
Nordisk
Disney
UIP
Scanbox

X

Nordisk
Angel
Scanbox

Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

Titel
Kiki - den lille heks, Japan 2014, NY Live-action udg.
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, KB-14
Klokkeblomst og vingernes hemmelighed, USA 2012
Klokkeblomst og Ønskedyret, USA 2014
Klovn Forever, DK 2015
Klovn the Movie, DK 2010
Kollektivet, DK 2015
Kon-tiki, Norge 2012
Korsvejen, Tyskland 2014
Kraftidioten, Norge 2013
Krigen, DK 2015
Kriger, Tyskland 2011
Krokodillebanden 3, Tyskland 2011
Krokodillebanden vender tilbage, Tysk. 2010, KB13
Krokodillebanden, Tyskland 2009, KB-13
Krummerne: Alt på spil, DK 2014, KB-15
Kung Fu Panda 3, USA/Kina 2016 - NYH-16
Kvinden i buret, DK 2013
Kvinder i for store herreskjorter, Norge 2015
Kys mig, for fanden, Norge 2013 - NYH-16
Kærlighed ved første slag, Frankrig 2014 - NYH-16

DK
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Genre Censur
Ani.
A
Ani.
A
Ani.
A
Kom.
11
Kom.
11
Ani.
A
Ani.
A
Ani.
7
Kom.
15
Kom.
11
Dra.
11
Dra.
11
Dra.
11
Dra.
15
Dra.
15
Dra.
15
Fam.
A
Fam.
7
Fam.
7
Fam
A
Ani.
7
Dra.
15
Kom.
15
Ung.
11
Kom.
11

2D
X

94
99
124
113
90
119
52
97
121
109
102
90
100

X
X
X

X
X
X
X
X

Macbeth, Frankrig/USA/GB 2015
Magi i luften, DK 2011
Magic in the Moonlight, USA 2014
Maleficient, USA 2014
Mandela: Vejen til frihed, GB/SA 2013
Marco Macaco, DK 2012
Maries historie, Frankrig 2014
Markedets lov, Frankrig 2015
Marnie min hemmelige veninde, Japan 2014 - NYH-16
Mary and Max, Australien 2009
Max Pinlig 2, DK 2011
Max Pinlig 3, DK 2013, KB-13
Max Pinlig, DK 2008, KB-09
Me and Earl and the Dying Girl, USA 2015 /
Kun i sæson 2016-17 - NYH-16
Mediterranea, Frankrig/Tyskland m.fl. 2015
Mennesker bliver spist, DK 2015
MGP Missionen , DK 2013, KB13
Mia & Migoo, Frankrig 2008, KB-12

113
95
93
97
146
88
95
93
103
94
100
100
98

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

Dra.
15
Dra.
11
Dra.
A
Adv.
11
Dra.
11
Ani.
7
Dra.
15
Dra. u.censur
Ani.
7
Ani.
7
Kom.
A
Kom.
A
Kom.
A

X
X
X

Ung.
Dra.
Dra.
Fam.
Ani.

105
107
104
90
91

X
X
X
X
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7
15
A
7
7

BR

X

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

X

3D

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

Lammet, Etiopien 2015 - NYH-16
Lang Historie Kort, DK 2015
X
Laputa: Slottet i himlen, Japan 1986, DK tale på BR, KB-13
Legenden om Jordhavet, Japan 2006, KB-08
Lev Stærkt, DK 2013, KB-14
X
Levende Slot, Det, Japan 2004, KB-06
X
Lille Houdini, DK 2014
X
LOL, USA 2012
London has fallen, USA/GB 2016
Lore, Tyskland 2012
Love, Rosie, USA/GB 2014
Lucky Luke: Mod Vest, Frankrig 2008, KB-09
X
Lunchbox, The, Frank./Indien 2013

X

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

Min.
109
75
74
95
95
78
75
76
99
94
112
119
107
115
115
100
81
90
98
85
95
96
106
90
98

X

X

DVD Udlejer
Angel
X
Scanbox
X
Angel
Nordisk
Nordisk
Disney
Disney
Disney
Nordisk
Nordisk
Nordisk
Nordisk
Miracle
Miracle
Nordisk
Angel
X
Angel
X
Angel
Angel
X
UIP
FC/SF
Nordisk
ØFP
Filmbazar
Angel

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

ØFP
FC/SF
Camera
Camera
Nordisk
Camera
CB
Scanbox
Nordisk
Miracle
FC/SF
Angel
Scanbox

X

FC/SF
Nordisk
Scanbox
Disney
Scanbox
FC/SF
Filmbazar
ØFP
Camera
Miracle
FC/SF
FC/SF
FC/SF

X

Angel
ØFP
Nordisk
FC/SF
Angel

X
X
X
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Titel
Min lille søster, Sverige 2015 - NYH-16
Min Nabo Totoro, Japan 1988, KB-08
Min søsters børn i Afrika, DK 2013, KB-13
Min søsters børn alene hjemme, DK 2011, KB-12
Minions, USA 2015 - NYH-16
Minisekterne, Belgien 2013
Miraklerne, Tyskland/Italien - NYH-16
Misfits, DK 2015
Mission Impossible: Rogue Nation, USA 2015
Mission: Red Julemanden, USA 2015
Mod Naturen, Norge 2014
Model, The, DK 2015
Mommy, Canada 2014
Monsieur Lazhar, Canada 2011
Monsters University, USA 2013
Moonrise Kingdom, USA 2012
Mortal Instruments: Dæmonernes by, USA 2013
Mud, USA 2012, KB-14
Mumitrolden og Kometen, Japan 1992, KB-08
Mumitroldene på sommerferie, Finland 2014
Mutang, Frankrig/Tyrkiet 2015 - NYH-16
Mysteriet i Månedalen, Ungarn, 2008

DK

Genre Censur Min.
Dra.
11
95
Ani.
A
86
Fam.
A
85
Fam.
A
79
Ani.
7
91
Ani.
A
89
Dra.
7
110
Dok. u.censur
75
Act.
11
131
Ani.
A
84
Dra.
15
80
Dra.
15
108
Dra.
15
137
Dra.
15
94
Ani.
7
90
Dra.
7
94
Act.
15
130
Dra.
7
125
Ani.
A
70
Ani.
A
80
Dra.
11
97
Ani.
7
99

2D
X

Nat på museet; Gravkammerets hemmelighed, USA 2014, KB-15
Nattergalen, Frankrig/Kina 2013
Nausicaä – fra vindenes dal, Japan 1984
Neds, GB 2010 - KB-12
Neon Demon, The, DK/Frankrig/USA 2016 - Fra 1/1-17
Night Moves, USA 2013
Niko 2 - De Flyvende Brødre, Finland, DK 2012
X
Nordvest, DK 2013
X
Når dyrene drømmer, DK 2014, KB-15
X
Når vinden rejser sig, Japan 2013

Adv.
Dra.
Ani.
Dra.
Gys.
Dra.
Ani.
Dra.
Gys.
Ani.

7
A
11
15
Afv.
15
7
15
15
7

97
100
116
124
Afv.
112
76
91
84
126

X
X

Olsenbanden på de bonede gulve, DK 2010
Olsenbanden på dybt vand, DK 2013
Only God forgives, DK 2012
Only lovers left alive, Frankrig 2013
Oppe på valmuebakken, Japan 2011
Orla Frøsnapper, DK 2011 - KB-12
Otto er et næsehorn, DK 2013, KB-13

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

A
A
15
15
A
A
A

100
78
85
123
91
84
76

X
X
X
X
X
X
X

Fam.
Gys.
Dra.
Dra.
Ani.
Dra.
Dok.
Ani.
Adv.
Ani.
Ani.
Dra.
Ung.
Scf.
Adv.
Dok.
Adv.

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

95
100
112
115
89
115
82
81
92
92
81
81
115
106
91
119
100

X
X

X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

X
X

X
X

Paddington, Canada/GB 2014, KB-15
X
Painless, Spanien 2012
Pans Labyrint, USA/Mexico 2006, KB-07
Pawn Sacrifice - Sidste træk, USA 2014
Peddersen og Findus: Den lille drillepind, Tyskland 2014, KB-15 X
People vs. Fritz Bauer, The, Tyskland 2016 - Fra 1/1-17
Perlemorsknappen, Chile/Frankrig 2015
Peter Pedal på eventyr i junglen, USA 2015 - NYH-16
X
Pigen og Ræven, Frankrig 2007, KB-09
X
Pingvinerne fra Magagascar 3D, USA 2014 - Indtil 17/12-16 X
Pinnochio, Italien 2012, KB-14
X
PIP! Belgien 2010, KB-13
X
Pitch Perfect 2, USA
Pixels, USA 2015
Planet 51, USA/GB 2009, KB-10
X
Play, Sverige 2011
Ponyo på klippen ved havet, Japan 2008, KB-10
X
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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

DVD Udlejer
Scanbox
X
Camera
FC/SF
FC/SF
X
UIP
X
UIP
Natlys
Reel P
X
UIP
X
Scanbox
ØFP
Nordisk
Camera
ØFP
Disney
Camera
FC/SF
Scanbox
X
ØFP
Angel
Scanbox
X
Scanbox

X

X

X

Nordisk
Nordisk
Scanbox
Miracle
Camera
FC/SF
FC/SF

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

FC/SF
Filmbazar
Camera
Miracle
Scanbox
Angel
Nordisk
Nordisk
Nordisk
Camera

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X

FC/SF
Camera
Camera
FC/SF
FC/SF
Scanbox
ØFP
UIP
Camera
FC/SF
Angel
Angel
UIP
UIP
Scanbox
ØFP
Camera

Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

Titel
Postman Per, The Movie, GB 2014
Prinsesse Mononoke, Japan 1997
Program, The, Frankrig/GB 2015

DK
X

Genre Censur
Ani.
A
Ani.
11
Dra.
7

Min.
88
133
103

2D
X

3D

BR
X

X

DVD Udlejer
FC/SF
Camera
FC/SF

Quiet ones, The, USA 2014

Gys.

15

98

X

Scanbox

Reindeer Spotting, Finland 2010
Riot Club, The, GB 2014
Robocop, USA 2013
Ronal Barbaren, DK 2011, KB-12
Rosita, DK 2015
Runway, The, Irland 2010
Rød som Himlen, Italien 2006, KB-11

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

15
15
15
11
A
11
7

84
107
121
90
95
93
96

X
X
X
X
X
X

ØFP
Angel
FC/SF
Nordisk
Nordisk
Angel
ØFP

Salvation, The, DK 2014
X
Samba, Frankrig 2015
Sammys store eventyr 2, Belgien 2013
X
Sammys Store Eventyr, Belgien 2009, KB-11
X
Sandtrolden, USA 2004, KB-06
X
Sangen fra havet, Belgien/DK 2014, KB-15
X
Sauls Søn, Ungarn 2015
Searching for Sugarman, SE/GD 2012
Selfish Giant, The, GB 2013, KB-14
Short Term 12, USA 2013
Sinister 2, USA 2015
Sinister, USA 2012
Skammerens datter, DK 2015, KB-15
X
Skyskraber, DK 2010, KB-12
X
Slow West, New Zealand 2015
Sommeren ‘92, DK 2015
X
Sommeren med Sangaile, Frankrig 2015
Songs for Alexis, DK 2014
Sorgenfri, DK 2016
X
Space Chimps, USA 2008, KB-09
X
Space Dogs 2, Rusland 2013
X
Spectre, USA 2015
Spring breakers, USA 2013
Spud Milton..., Sydafrika 2010 - KB-12
Spøgelsesjægerne, Tyskland 2015
X
Star Wars: The Force Awakens, USA 2015 - NYH-16 - Fra 1/1-17
Steppeulven, Dk 2015
X
Stormbreaker, AleX Rider, USA 2006, KB-07
Stormy - sammen er vi frie, Tyskland 2012, KB-15
X
Stormy 2, Tyskland 2015
X
Stumper og Stykker, GB 2013
Superkatten Zorba, Italien 1998
X
Svampebob: En rigtig landkrabbe, USA 2015, KB-15
X

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

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

92
118
93
88
89
93
107
86
91
96
97
109
96
89
84
93
88
74
81
81
72
148
94
108
99
135
107
93
105
103
90
80
93

X
X
X

T.S. Spivet - Det unge geni, USA 2013
Ta’ mig, Norge 2011 - KB-12
Tad Stones – den fortabte eventyrer, Spanien 2012, KB-14 X
Taken 2, USA 2012
Taken 3, Frankrig 2014
Tale of Tales, Frankrig/Italien/GB 2015
Tarok, DK 2013
X
Tavshedens labyrint, Tyskland 2015
Ted 2, USA 2015
Terabithia – Et hemmeligt land, USA 2007, KB-08
X
Testament of Youth, GB 2014

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

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

105
76
92
91
108
125
135
124
115
95
129
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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

Nordisk
FC/SF
FC/SF
FC/SF
Scanbox
FC/SF
Camera
Camera
Angel
Camera
Scanbox
Scanbox
Nordisk
Nordisk
Miracle
FC/SF
Filmbazar
CB
FC/SF
Scanbox
Scanbox
FC/SF
FC/SF
Miracle
Angel
Disney
FC/SF
Scanbox
Angel
Angel
Miracle
Angel
UIP
Angel
Miracle
Angel
Scanbox
Scanbox
Camera
UIP
Scanbox
UIP
Scanbox
Nordisk
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Titel
Thor: Legenden Fra Valhalla, Island 2011
Tigre og Tatoveringer, DK 2010, KB-11
Til Havet. MeXico 2009
Til Ungdommen, Norge 2013
To do list, The, USA 2013
Tomboy, Frankrig 2011, KB-14
Tordenskjold og Kold, DK 2016
Trash, GB 2014
Træk vejret, Frankrig 2014 - NYH-16
Trækfugle, Canada 2015
Udyret, Sverige 2011
Under Sandet, DK 2015
Underdog, Sverige/Norge 2014
Vi er de bedste, Sverige 2013, KB-15
Victoria, Tyskland 2015
Vidunderbørn, Tyskland 2011, KB-14
Villads fra Valby, DK 2015 - NYH-16
Volcano, Island 2011
Vulkanen Ixcanul, Frankrig 2015
Way Way back, The, USA 2013, KB-14
Weight of elephants, The, DK/NZ 2012
Whalerider, The, New Zealand 2002, KB-05
What if?, Canada/Irland 2013
What Richard did, Irland 2012
Where To Invade Next, USA 2016
Whiplash, USA 2014, KB-15
Winkys Hest, Belgien 2005, KB-08
Witch Hunters, USA 2013
Wolfpack, The, USA 2015
Woman in black 2: Angel og death, The, Canada 2014
Wooden Camera, The, Sydafr./Frank./UK 2003

DK
X
X

X

X

X

X

X

X+Y, GB 2014 - NYH-16
You & Me Forever, DK 2012, KB-13
You´re next, USA 2011
You’re Ugly Too, Irland 2015 - NYH-16
Youth in revolt, USA 2010
Zaïna – rytteren fra Atlas..., Frankrig 2005, KB-10
Zambezia, Sydafrika 2012, KB-13
Zarafa, Frankrig 2012, KB-13
Zoolander 2, USA 2016 - Fra 1/1-17
Zootropolis, USA 2015 - NYH-16 - Fra 1/1-17
Æblet og Ormen, DK 2009
Ørnejægerens Søn, DK/Tysk./Se 2009, KB-11

58

Genre Censur
Ani.
7
Ani.
A
Dok.
7
Dok.
11
Kom.
15
Dra.
7
Dra.
15
Adv.
11
Dra.
15
Fam. 2-5 kl.

Min.
83
44
70
118
99
82
98
114
91
84

2D
X
X
X
X

15
15
u.censur

84
105
97

X
X
X

ØFP
Nordisk
Filmbazar

Ung.
7
Dra.
15 år
Dra.
7
Fam.
A
Dra.
11
Dra. u.censur

102
140
100
78
104
93

X
X
X

FC/SF
Reel P
Angel
UIP
ØFP
ØFP

Kom.
A
Dra. u.censur
Dra.
7
Kom.
11
Dra.
11
Dok.
Afv.
Dra.
11
Dra.
A
Act.
15
Dok.
11
Gys.
15
Dra.
11

95
87
105
102
88
122
107
95
88
90
98
90

X
X

Dra.
Dra.
Dra.

Ung.
X

11

Dra.
11
Gys.
15
Ung. u.censur
Kom.
7

3D

BR

X
X
X
X
X
X

X

DVD Udlejer
Nordisk
CB
ØFP
ØFP
X
Scanbox
Angel
FC/SF
X
UIP
Angel
Angel

X

X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

Scanbox
ØFP
ØFP
Scanbox
Angel
Scanbox
UIP
ØFP
FC/SF
Miracle
Scanbox
ØFP

111

X

Angel

85
90
81
90

X
X
X

FC/SF
Scanbox
Angel
Scanbox

X

X

X

Adv.
Ani.
Ani.
Kom.
Ani.

11
7
7
11
7

100
83
78
102
108

X

Ani.

7

79

X

CB

Fam.

A

87

X

ØFP

X
X

X
X
X
X

X

X

ØFP
Scanbox
Angel
UIP
Disney

Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

Oversigt over hjemmesider
til brug for billeder
og pressemateriale
Distributører
Angel Films
Camera Film
Disney
Filmbazar
Filmcompagniet
Miracle Film
Nordisk Film
Relle Pictures
Scanbox
UIP
Øst For Paradis
41Shadows

Hjemmeside
www.angelfilms.dk
www.camerafilm.dk
www.image.net
www.filmbazar.dk
www.sf-film.dk
www.miraclefilm.dk
www.nfdfilm.dk
www.reelpictures.dk
www.scanbox.com
www.uip.dk
www.paradisbio.dk
www.41shadows.dk

Login

Password

film
sekr@dabuf.dk

presse
u48ybs2

film

presse

film

presse

film
presse
sekr@dabuf.dk
presse
Pressemat. findes under ‘Distribution’

Herudover kan følgende sider anbefales (anmeldelser, data og billeder)
www.scope.dk
www.imdb.com

Uddrag af almindelige vilkår
for aftaler mellem biografer og filmudlejere

Mellem
DANSKE BIOGRAFER (DB)
og FORENINGEN AF FILMUDLEJERE I DK (FAFID)
§2: IKKE-OFFENTLIGE FORSTILLINGER
Stk. 1: Udlejere er berettiget til at stille film til rådighed for ikke-offentlige forestillinger. For så vidt der mellem

FAFID og en forening eller institution er indgået skriftlig aftale om udlejningsvilkår for sådanne forestillinger i
eller uden for biograferne, gøres DB bekendt med sådanne aftaler.
Stk. 2: Ikke offentlige visninger er visninger af levende billeder i alle former og formater

a) hvor offentlig adgang ikke er tilladt
b) hvor der ikke opkræves entre
c) hvorom der ikke må tilgå pressen information
d) og hvor der ikke må annonceres, plakateres eller på anden måde bekendtgøres overfor en ubestemt kreds.
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