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Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

FORORD 2017
Måske virker alt til at være det samme i
år. Kataloget har cirka samme antal
sider. Det er i farver, ligesom sidste år. Og
det markerer som altid starten på forberedelserne til den næste filmklubsæson
for mange af vores klubber. Noget er dog
forandret. Titlen. Navnet er ændret fra
Nyhedskatalog til Filmkatalog!
Med dette titelskifte markerer vi samtidig,
at Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber
viser film og ikke nyheder. Det er ikke alderen, der er afgørende for kvaliteten - det
er selve filmen og filmens fortælling. Vi
skal som organisation være ærlige overfor
os selv og se i øjnene, at vi ikke kan konkurrere med det udbud og den fart, som
den teknologiske udvikling har resulteret i
de sidste mange år.
Til gengæld kan vi konkurrere med noget
helt andet. Kvaliteten og nærværet. Og her
vinder vi stadig. De seneste år har givet
børn og unge muligheden for at streame
de sidste nye Hollywood-film hjemme fra
sofaen, ofte før der er mulighed for at reservere et sæde i den lokale biograf. De
bliver stopfodret med billeder fra YouTube-kanaler, igennem lege med stopmotion-apps og i interaktionen på de
mange forskellige sociale medier. Allige-

vel vender de tilbage til jer i hobetal. Vi er
ligeså mange medlemmer, hvis ikke flere,
som før Facebook og YouTube overtog
verdensherredømmet.
Og det er netop kvaliteten og nærværet,
der gør, at børn og unge bliver ved med at
fylde biografsæderne op som medlem i
den lokale børne- og ungdomsfilmklub.
Først og fremmest er det den gode film,
som de kommer for. Og det betyder ikke
så meget, om filmen er 4 år gammel, hvis
bare den er god. Det betyder heller ikke så
meget, at man har set den før, hvis bare
den er god. Og selv hvis filmen falder lidt
ved siden af ens smag, så er det en god
oplevelse. For selskabet er jo altid godt.
Vi finder det væsentligt at præcisere, at vi
først og fremmest udvælger de film, som
vi mener, er de bedste til at kunne blive en
del af programmet i en børne- og ungdomsfilmklub. Vi er bevidste om, at børnene kan have fået de nyeste filmoplevelser, og derfor ligger det os fortsat på
sinde, at minde om ‘film der ikke må gå i
glemmebogen’.
Filmene i dette års katalog er en god blanding af film, der både vil være genkendelige gensyn og ukendte territorier for med-

lemmerne. En god stak af animerede oplevelser for de mindste, hvor kvaliteten
fortsætter med at have et meget højt niveau. Underholdende film for de ældste,
hvor den sociale medie-kultur spiddes i
‘Nerve’ og hvor visuelle effekter når nye
højder i ‘Doctor Strange’. Og midt imellem
bydes der først og fremmest på historier
om, hvad det vil sige at være menneske.
At blive efterladt og famle sig frem i en ny
verden i ‘Peter og dragen’, at bearbejde
sorgen og frygten for at miste i ‘Syv minutter over midnat’ og at leve med visheden om, at nogen savner og leder efter én
i ´Lion’.
Vi håber, at Filmkataloget vil være brugbart i det forestående arbejde med at udvælge de rigtige titler til jeres programmer. Som altid en lille opfordring til at
læse forordet til filmlisten sidst i kataloget. Her finder I en række bemærkninger,
der vil være brugbare for jer i forbindelse
med jeres filmvalg.

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

Peter og Dragen / Disney.
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Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

FILM DER IKKE MÅ GÅ
I GLEMMEBOGEN
Efterhånden er det en tradition, at vi i Filmudvalget udvælger 10 film fra de mest populære bookninger i den foregående
filmklubsæson. Det er film, som vi mener fortjener en ekstra bevågenhed - også i den kommende sæson. Der er tale om film i
forskellige genrer, til forskellige aldersgrupper og fra forskellige verdensdele. Fælles for dem alle er, at vi ser dem som særdeles velegnede til filmklub-brug.

De 10 udvalgte er:
X + Y:

Det Spritnye Testamente:

Nathan er autist og har svært ved at finde sig
til rette i livet - særligt efter faderens død. Da
han bliver en del af den engelske delegation til
den internationale matematiske olympiade,
forandres hans livsbillede og selvtillid, og han
lærer at begå sig i verdenen. En smuk, sjov og
gribende film med et voldsomt væsentligt
tema.

Den sjove og skøre belgiske film er en fortælling om Ea, der er Jesus lillesøster og Guds
andet barn. Ea har fået nok af Gud, som bare
sidder og skaber ulykker for menneskeheden
og tager derfor ud på en rejse for at få sine
egne disciple og skabe et spritnye testamente.

The Selfish Giant:
Idol:
Den sande beretning om den palæstinensiske
sanger Mohammed Assaf, der forfølger sin
drøm, flygter fra Gazastriben og ender som
sejrsherre i sangkonkurrencen ‘Arab Idol’. En
feel-good-movie, der samtidig giver stof til eftertanke.

Kys mig, for fanden:
En gang i mellem får vi mulighed for at se film
fra filmnationer, vi ikke rigtig regner med, og
så kan vi blive overrasket over, hvad de formår.
En sådan film er den norske Kys mig, for fanden. De unge mennesker er præcis så blinde
og tåbelige, som man er i den alder. Og lige så
sårbare og tyndhudede.

Sangen fra Havet:
Filmen i sig selv er en smuk søster til danske
Den kæmpestore bjørn, og en herlig animationsfilm. Tanken om de mange børn, som i
sensommeren fik en enestående oplevelse
med filmen om bord på det gode skib Bibiana,
er blot endnu en begrundelse for at huske på,
hvorfor de smertelige følelser også har deres
berettigelse.

Brevet til Momo:
Momo har lige mistet sin far og møder hos
sine bedsteforældre tre monstre fra åndeverdenen, som hjælper hende med at forberede
vejen for hendes fars ånd og redde hendes
mors liv. Brevet til Momo er en smuk japansk
tegnefilm, der på flot vis beskæftiger sig med
døden og hvordan det er at stå tilbage, når en
man holder af forsvinder.

Nyhedskatalog - 2017/2018

Fremragende kras engelsk socialrealistisk
film om den utilpassede dreng Arbor og hans
dagligdag i et ludfattigt område i det nordlige
England. Et gribende eventyr forklædt som
barsk socialrealisme, der rummer smukke
nedslag af stor skønhed. Ken Loach’s ”Kes”
lurer lige om hjørnet.

Mustang:
Stærk og fascinerende film om 5 unge tyrkiske pigers undertrykkende tilværelse i et land
med et fundamentalistisk kvindesyn – men
også en skildring af at genvinde sin frihed og
muligheden for at leve et andet liv.

Den Lille Prins:
Ny animeret udgave med en moderne pige. En
flot og rørende film, der med afsæt i den moderne og mål fikserede verden får koblet den
elskede fortælling om Den lille prins (af Antoine de Saint-Exupery) til en rejse i tid og sted,
hvor den gamle pilot møder en lille pige. Han
minder hende og os om, at ”kun med hjertet
kan man se rigtigt”. Filmen kombinerer animation og stop-motion til en fantastisk oplevelse i sin genoplivning af en klassiker.

Inderst Inde:
En flot animationsfilm, der ”kravler helt ind
under hjerneskallen” for at visualisere, hvordan følelser som Glæde, Sorg, Vrede, Frygt og
Afsky påvirker vores liv, minder og handlinger.
Med inspiration fra en 11-årig piges skiftende
temperament har Pixar formået at gøre disse
universelle følelser synlige, så vi alle kan blive
lidt klogere på os selv.
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DATA:

Alice i Eventyrland:
Bag spejlet
USA 2016
Instr.: James Bobin
Manus: Linda Woolverton
Medv.: Mia Wasikowska, Johnny Depp,
Sacha Baron Cohen, Anne Hathaway m.fl.

Censur: 11
Spilletid: 113 min.
Udl: Disney
Prem: 26/5-2016
Aldersvurdering: Fra 11 år

ALICE I EVENTYRLAND:
BAG SPEJLET

Handling
Alice har været ude at sejle i tre år på ekspedition til Kina, som kaptajn på sit eget skib, og
hun vender tilbage til London med en masse
idéer til nye rejser. Planerne bliver dog hurtigt
tilintetgjort af magtfulde mænd, der ikke
mener, at det er passende for en ung kvinde at
være søfarer og styre sit eget skib. Hun bliver
tilmed indlagt på et hospital for sindssyge, da
hun ikke vil acceptere en stilling som sekretær
hjemme i London.
Det går op for Alice, at fremtiden som søfarer
og kaptajn ikke synes indenfor rækkevidde, og
overvældet af følelser, opdager hun Absolem
forklædt som sommerfugl, der viser hende et
magisk spejl, som leder hende tilbage til Eventyrland. Men også her er der problemer; Hattemageren er blevet endnu mere skør, har mistet
sin glæde og finurlighed, og er ved at forsvinde i sorgen over sin afdøde familie.

Hollywood Music In Media Awards 2016 Vinder af Bedste Originale Sang Sci-Fi/Fantasy Film
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Den hvide dronning beder derfor Alice om at
opsøge Tiden og stjæle kronosfæren, så hun
kan rejse tilbage i tiden og forsøge at redde
Hattemagerens familie. Men det er ikke en
ufarlig mission, for det kan have alvorlige konsekvenser for alle i Eventyrland, hvis der bliver
pillet ved fortiden.

Eventyrland: Bag Spejlet er en fin film, som indimellem har nogle underfundige scener, men det
går lidt tabt i de mange begivenheder hvor Alice
flyver, falder, løber og hænger, og det får den til
at fremstå en smule ligegyldig. Jeg synes, filmen henvender sig til børn fra 11 år og opefter.

Indledning
Vurdering
Alice i Eventyrland: Bag Spejlet har masser af
flotte scener fyldt med action og eventyromgivelser. Plottet omhandler tiden og der er en del
paradokser, og små ordspil omkring denne. Filmen formår at flette lidt småfilosofiske spørgsmål ind omkring tid og identitet, men det meste
af filmen går med de vildere og mere dramatiske scener, hvor Alice forsøger at løse de
mange problemer. Et fantasifuldt univers med
de velkendte karakterer fra første film underholder, og som publikum ser vi også en slags
forvandling hos Alice, der virker mere moden og
ikke ligeså forvirret, som vi kender hende.
Det er dog som om, at der ikke er helt den
samme skøre og magiske stemning i filmen, og
jeg synes ikke, at anden del af eventyret om
Alice kan leve op til den foregående film. Alice i

En stor del af historien foregår tilbage i tiden,
før Eventyrland og dets karakterer var, som vi
kender dem, og dermed lægger filmen en del
fokus på tiden som koncept, og hele aspektet
med at rejse i tiden. Derfor kunne det være oplagt at tale om tid – kan det defineres og i så
fald hvordan? Og hvordan kan eventuelle tidsrejser fungere?
Endvidere oplever vi også nogle af karaktererne som børn, og derfor kan man måske også
tale om, hvordan opvækst, oplevelser og følelser kan skabe identitet og forskellige personligheder. For eksempel får vi et indblik i, hvorfor den røde dronning er ond, og den hvide
dronning god, og dermed et mere nuanceret
billede af ”de onde” og ”de gode” – betegnelser, som man også kan diskutere.
Fie Flatau, 17 år
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

DATA:

Aminas Breve
DK 2017
Instr.: Jacob Bitsch
Manus: Anders Ølholm
Medv.: Sarah-Sofie Boussnina,
Esben Smed Jensen, Omar Shargawi,
Lisa Carlehed m.fl.

Censur: 15
Spilletid: 83 min.
Udl: Scanbox
Prem: 9/3-2017
Aldersvurdering: Fra 15 år

AMINAS BREVE
Handling
Janus er lige blevet udskrevet fra psykiatrisk
afdeling og har nu en mission om at finde
Amina, der er hans gamle klassekammerat fra
gymnasiet. Under det meste af sit ophold har
han nemlig skrevet med Amina og hendes
breve var med til at give ham håb og en føling
med verdenen uden for afdelingen. Men en
dag stoppede brevene med at komme, og
hans første og eneste plan efter sin udskrivelse er derfor at finde Amina, for at sikre sig at
hun har det godt. Han opsøger hendes familie,
der ikke kan eller vil fortælle noget, han opsøger gamle klassekammerater fra gymnasiet
og et kvindekrisecenter, men finder hende
ikke. Det bliver hurtigt tydeligt, at Janus ikke
helt har sluppet sine dæmoner og en tyk svedig mand bliver ved med at forstyrre hans tankemønstre.
Janus møder Astrid, der er tidligere patient fra
afdelingen og han sover hos hende i nogle
dage mens hun hjælper ham med at finde ud
af mere om Amina, der er blevet gift med en
mand der tilsyneladende ikke er god ved
hende. Janus kommer også i kontakt med
Aminas lillesøster, der fortæller, at hun kender
til deres breve og har læst de fleste af dem.
Janus finder frem til en fætter af Aminas
mand, men da fætteren finder ud af, at Janus
har løjet om, hvem han er, tager han ham med
ud i en skov og banker ham. Det bliver mere og
mere uklart, hvad der er rigtigt og hvad der er
indbildninger og den svedige ulækre mand vil
ikke slippe Janus’ tankemylder.
Janus finder til sidst frem til Amina, men det
viser sig, at hun ikke har brug for at blive reddet og faktisk er gravid og har det godt med sin
mand. Janus bliver forvirret og med den svedige mand, der står og ånder ham i nakken, er
det svært at huske, hvad der helt præcis skete.
For måske var det Janus Amina flygtede fra og
måske var det derfor brevene stoppede?
Janus skærer sine håndled over i afmagt og
filmen slutter med, at han er tilbage på den
psykiatriske afdeling, hvor han modtager et
nyt brev som måske er fra Amina, måske fra
hendes søster eller en helt anden.

Nyhedskatalog - 2017/2018

Vurdering
Filmen beskriver en dysfunktionel ung mands
manisk færd, der bliver mere og mere forstyrret jo længere ind i filmen vi kommer. Det
samme kan siges om filmens barske fortællerstil der i sidste halvdel af filmen byder på
dystre og voldelige scener, hvor bl.a. hovedpersonen bliver banket af tre mænd.
Mysteriet om hvad der er sket med Amina og
den tvivl man som tilskuer sidder med omkring, hvad der er virkeligt og hvad der sker i
Janus’ hoved fungere godt, ligesom karakteren Janus er virkelig spændende at følge og
lære at kende.
Man får gennem Janus et indblik i, hvordan det
må føles, når man ikke kan slippe en idé eller
tanke og er villig til at ødelægge alt, for at få en
afklaring. Janus er, selv da han møder den tidligere patient Astrid, ikke i stand til at glemme
Amina og hendes breve, selvom Astrid både er
villig til at give ham kærlighed og ro i hans liv,
og de breve der engang var med til at give ham
jordforbindelse og stabilitet er nu med til at
ødelægge hans chance for et normalt liv.

Der er mange ting i Janus’ liv man ikke får beskrevet, men som man selv skal tænke sig til,
ligesom der også er flere elementer i historien
der først langt inde i filmen bliver forklaret,
hvilket er med til at gøre filmen interessant.
Filmen er tilladt for børn over 15 år og det er
passende, da den både har en dyster stemning
og flere voldelige scener i sidste halvdel af filmen. Aminas breve er derfor ikke en film som
kan bruges til filmklubbernes store hold, men
derimod til eksempelvis maraton eller særarrangementer for de ældste.

Indledning
Man bør i sin indledning gøre opmærksom på,
at der er en række voldelige scener i løbet af
filmen, som kan virke stærke. Derudover vil det
også være interessant at starte en samtale
med de unge omkring psykiske sygdomme og
hvordan det på den ene side kan påvirke de
omgivelser personen med lidelserne er en del
af og på den anden side ofte slet ikke kan ses
eller mærkes på personen.

Nynne Bern Jensen,
DaBUF Filmudvalg & Hodja Ørestad
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DATA:

Anti
DK 2016
Instr. : Morten BH
Manus: Jannick Tai Mosholt
Medv.: Stefan Hjort, Casper Kjær Jensen,
Oscar Dyekjær Giese,
Theis Monrad Post m.fl.

Censur: 11
Spilletid: 85 min.
Udl: Nordisk Film
Prem: 10/11-2016
Aldersvurdering: Fra 12 år

ANTI
Handling
Året er 1991. Den sekstenårige Simon bor i det
kedelige Fakse Ladeplads sammen med sin
alkoholiserede mor og sin far, som hele tiden
er på nakken af ham. Simon er god til at tegne,
men da rektor ikke kan se noget fornuftigt i
det, gør Simon oprør og bliver smidt ud af 10.
klasse. Simons gode ven hedder Frede. Sammen drysser de omkring og ryger små fede.
Det er Frede, som siger god for Simon, der generelt er en uvelkommen outsider, så han får
lov til at komme med til en privatfest. Der ser
han tilfældigt dokumentar filmen Style Wars.
Den handler om hiphopkulturen i New York i
starten af 80’erne og har særlig fokus på graffitimiljøet. Det bliver en åbenbaring for Simon,
og han ved, at han også nu vil lave graffiti. Med
store bogstaver maler han ”SIMON” på en mur
ved skolen, men stoppes af en ældre rund politimand, som han adræt løber fra. Men da han
kommer hjem, går der ikke mange minutter,
før politimanden banker på. Simon benægter –
til trods for at han har afslørende maling på
fingrene.
Men lidenskaben er tændt og sammen med
Frede tager han det næste tog til København,
hvor han straks går i gang med at male graffiti – nu under hans nye tag Anti. Det store i graffitimiljøet er at male på S-togene. Det er en
kamp med tiden, for der kommer hele tiden

vagter. Man skal ikke bare være hurtig, det skal
også være flot og storslået, for det er også en
intern dyst med andre graffitimalere. Simon
bliver snart en del af CHAOS, et råt graffiticrew ledet af Johan, som ikke har de kunstneriske evner som Simon, som snart bliver gruppens midtpunkt. Langsomt glider venskabet
med Frede i baggrunden. Simon bliver endvidere forelsket i pigen Tanja, som hænger ud
med de seje graffitidrenge.
Afslutningsvis bliver Simon taget i at lave graffiti. Han vil ikke sladre om sine venner, og risikerer at hænge på en stor regning og endda
komme i fængsel. Han reddes dog, og sluttelig
erkender Simon at gamle venskaber skal man
holde fast i og ikke miste jordforbindelsen i sin
forskruede jagt på accept og anerkendelse i en
verden, der slet ikke er så fed, som han troede.

Vurdering
Anti er en glimrende dansk ungdomsfilm - en
coming-of-age film skåret over en skabelon,
som man har set så mange gange før. Ung
mand fyldt med forstadsfrustrationer, der
drømmer om at komme væk fra lillebyen, væk
fra alle de irriterende voksne, der hele tiden
ved, hvad der er bedst for ham. Han vil ud og
opleve noget, finde ud af hvem han er, og hvad
han kan, for så sluttelig at erkende at trofasthed og venskab, og det at holde fast i sine rødder er vigtigere end jagten på succes og ac-

cept i en verden, som måske ikke er så fed,
som man troede.
Instruktøren Morten BH har valgt at placere
dette klassiske tema i en graffiti verden, og det
er det, som gør Anti interessant. Han får skabt
et højst troværdigt univers anno 1991. Miljøskildringen, i Anti som jeg synes er filmens bedste
aktiv, er ganske ferm og gnistrer af liv og nostalgi, og alle der kan huske 90’ernes ungdomskulturmiljø vil nikke genkendende til
mange episoder. Lige fra Raiders-kasketten på
Simons hoved, til Run D.M.C vinylen i CHAOS’
hovedkvarter og til arkadespillet Bubble Bobble på den lokale grillbar.
Med en smittende entusiasme får han videregivet sin ungdoms begejstring for graffitiens
vovehalse i en konstant, energisk action komedie for teenagere.
Som det faktisk ofte er tilfældet med danske
ungdomsfilm, så er skuespillerne rigtig gode.
Jeg holdt meget af Casper Kjær Jensen som
vennen Frede, der har humor, handlekraft og
kløgtig omsorg, både når han skal tage sig af
Simon og sin fordrukne mor. God er også popsangeren Stefan Hjort (forsanger i gruppen
Page Four) som Simon, der ubesværet og
meget autentisk giver den som den drømmende graffitikunstner. Oscar Dyekjær Giese, der
var imponerende som lillebror i filmen Nordvest er også fin som den skrupelløse og manipulerende leder af graffitiholdet CHAOS.

Anti er en fortrinlig ungdomsfilm om graffitikulturen anno primo 90’erne. Den anbefales
hermed varmt til ungdomsholdene i børnefilmklubberne – hvis de hold da ellers findes
mere. Eller til en god film maraton aften.

Indledning
Man kan i en indledning tale om hiphop- og
graffitikulturen generelt. Musikken, påklædningen og ikke mindst graffiti som kunstart.

Hans Peter Mehlsen,
DaBUF Filmudvalg & Aarhus Skolebio
Robert Festival 2017 Nomineret til Årets Børneog Ungdomsfilm
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Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

DATA:

Chaplins Plejebarn
USA 1921
Instr. & manus.: Charles Chaplin
Medvirkende: Charles Chaplin,
Edna Purviance, Jackie Coogan,
Baby Hathaway
Censur: A
Spilletid: 53 min.

Udl: Miracle
Digital re-prem: 23/9-2016
Aldersvurdering: Fra 8-9 år
FILMEN ER UDEN TALE
OBS - Alle Chaplins film er blevet digitaliseret og gjort tilgængelige i biografregi

CHAPLINS PLEJEBARN
nøje kopi af det rum, han selv boede i som
barn i London.

Chaplins Plejebarn er lidt mere løs i strukturen
og ikke helt på højde med hans senere mesterværker, som bl.a. Moderne tider (1936) og
Diktatoren (1940). Men akkompagneret af
Chaplins egen violinsvulmende musik, er den
ikke desto mindre en vittig og bevægende
klassiker. Båndet mellem den beskidte knægt
(fremragende gestaltet af barneskuespilleren
Jackie Coogan) og vagabonden er filmens
hjerte, og omkring dette udspiller der sig et
utal af skønne og groteske situationer i et højt
og uhørt fortælletempo, som holder filmen
vital den dag i dag, skønt den har over 90 år på
bagen. Eneste minus er vel nogle til tider overflødige mellemtekster og en unødig lang
drømmesekvens til slut, hvor Chaplin flyver
rundt som en engel over byen. Den virker noget
tung og urkomisk rent filmteknisk.

Handling
Historien i Chaplins Plejebarn er, at en moder
ude af stand til at tage sig af sin baby, efterlader sit barn i en flot limousine, og lægger en
papirlap til ejeren - som hun tænker må være
en velhavende person og derved give barnet
en god opvækst - om at tage sig godt af ham.
Da bilen imidlertid stjæles, bliver drengen
smidt i en skraldespand af to skumle mænd.
Vagabonden Charlie finder det lille barn, og
tager drengen til sig.
Efter fem år er Charlies plejebarn, som kaldes
Jackie, en herlig skarnsunge, som smadrer
ruder og gør sit til at sætte gang i omsætningen hos Charlie, der arbejder som glarmester.
Samtidig har barnets moder fået styr på livet
og fået stor succes som sangerinde og i
længslen efter sit barn dyrker hun velgørenhed
i slumkvarteret. En dag finder hun et sygt barn
på gaden og uvidende om, at det er hendes
egen søn, får hun ham hjem til Charlie, og de
får tilkaldt en læge. Da denne finder ud af, at
drengen ikke er Charlies eget barn, fjerner politiet den ulykkelige knægt, og skæbnen vil, at
Charlie må set sit plejebarn taget fra ham.
Nyhedskatalog - 2017/2018

Via en efterlysning af drengen genforenes
Jackie med sin biologiske mor. Efterfølgende
flakker Charlie fortvivlet omkring for at finde
drengen igen.
Af udmattelse falder han i søvn på en gadetrappe og drømmer sig til et himmelsk land,
hvor han genforenes med Jackie. Han bliver
imidlertid bragt ud af sin drøm af en politimand, som dog har gode hensigter, idet barnets mor har indset, at Jackie ikke kan leve
uden sin plejefar, og Charlie bliver i bil kørt til
hendes hjem, hvor genforeningen med drengen finder sted og en lykkelig fremtid antydes.

Vurdering
Chaplins Plejebarn fra 1921 var Chaplins første
”lange” film, selv om den kun varer 53 minutter, efter et utal af korte farcer, og den introducerede de elementer, som i stigende grad kom
til at præge hans følgende film: genial komik
kombineret med kritisk social bevidsthed og
en vis hang til sentimentalitet. Samtidig var filmen noget, der lå sin ophavsmand varmt på
hjertet. Her fik han lejlighed til at afspejle sit
eget triste barndomsmiljø, og det siges at det
kvistkammer, som Charlie og Jackie bor i, er en

Måske mener man ikke, at stumfilm kan finde
et nyt og ungt publikum i vor tid. Men giv
Chaplin en enkelt chance, og virkeligheden ser
helt anderledes ud. For med helt enkle midler
fastholder han og forfører os i den lille historie
om hittebarnet, som bliver taget hjem til
småsvindleren og glarmesteren Chaplin.
Miracle Film kan ikke roses nok for, at vi stadig
har mulighed for et gense nogle af Chaplins allerbedste film – og endda i nyrestaurerede og
digitale versioner – og så på det store lærred i
biografen og forhåbentlig få det sug i maven,
som store filmmesterværker giver – selv til de
mindre biografgængere. Komik i dag bygger
næsten udelukkende på dialog. Chaplin var en
mester i at skabe komik uden dialog. Den arv
bør vi videregive i Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber.

Indledning
Det er vigtigt at tale om stumfilm, som en æra
i filmhistorien. Ellers vil en omtale af Charlie
Chaplins vagabondfigur være en god ting at
fortælle om, og så kan man også tale om, hvad
komik egentlig er, og hvad der gør, at en film er
sjov.

Hans Peter Mehlsen,
DaBUF Filmudvalg & Aarhus Skolebio
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DATA:

Den lille grå traktor Fergie
Norge 2016
Instr.: Peder Hamdahl Næss
Manus.: Linda May Kallestein & Jason
Tammemägi
DK stemmer: Elias Søvold-Simonsen,
Stein Winge, Jeppe Beck Laursen m.fl.
Censur: A

Spilletid: 78 min.
Udl: Sweet Chili Entertainment
Prem: 23/6-2016
Aldersvurdering: Fra 3 år
OBS! 2'eren i serien om Fergie kan også
bookes i sæson 2017-18

DEN LILLE GRÅ
TRAKTOR FERGIE
Handling
Gustav er en dreng på 5-6 år, der skal på ferie
med sin familie til et sted ude på landet i
Norge, (der bliver kaldt Danmark i filmen). Det
gider han bestemt ikke – og det viser sig også
hurtigt at være meget anderledes end hjemme
i byen. Der er bare grusveje, så han kan ikke
engang køre på sit elskede skateboard. Gustav
keder sig – og surmuler for en stund, indtil han
bliver inviteret på ridetur af en stor pige, der
kommer forbi på sin hest. Det er svært at stå
imod, så det bliver starten på et venskab med
pigen Grynet. Hun er slet ikke utilfreds med sit
liv i det norske, men synes nærmest det er Paradis med grønne marker, en sø og bjerge i
baggrunden. Hun hjælper til på en gård, som
hun tager Gustav med til, så han får hilst på
mennesker, dyr og maskiner. Her bor Gammelfar, en vranten bondemand (Morten Grundwald
i den danske indtaling) og Gogge, som altid er
sulten og lidt af en skør opfinder. Begge er
meget hyggelige, da Gustav lærer dem bedre
at kende.
En af Gogges geniale tiltag er den næsten levende traktor, Fergie, som ruller med øjnene og
dytter, når den ”taler”. Den kan køre selv og virker faktisk ret klog. En gang i mellem kommer
den nysgerrige og emsige nabo, Ingeborg
(passer lige til Anne Marie Helger) forbi for at
opspore hemmeligheder. Der skal nemlig snart
være Bondemarked, som i år består af tre kon-
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kurrencer: En for de største grøntsager; en rekord i pølsespisning - og en ”dyre-talentiale”,
en slags ”dyrenes X-Faktor”.
Gammelfar har stillet op alle år og vundet hele
49 præmier, så han går selvfølgelig efter nr.
50. Han har dyrket en flot og kæmpestor
agurk, der bliver passet meget omhyggeligt.
Blandt dyrene er en ged, som lige har fået et
kid. Det hjælper børnene med at få fedet op
med sutteflaske og mælk. Gedekiddet vokser
godt og får megen energi, så det kan danse på
bagbenene til Fergies båthorn. Da kiddet er en
rigtig udbryder, kalder børnene det for
”Houdini”, for det er svært at holde styr på. En
overgang er der en ”hektisk” jagt, hvor Fergie
må hjælpe til med at indfange Houdini igen.
Gedekiddet laver mange ulykker, men den
værste er dog, at den æder af Gammelfars
super-agurk, der skulle med på udstilling og
vinde præmie. Børnene forsøger at skjule det
med en erstatning, men denne malede vandballon får geden også ødelagt. Gammelfar går
helt i sort - og trækker sig tilbage, så nu er
gode råd dyre. Men, man skal kunne stole på
sine venner, især når det går galt. Børnene bestemmer sig for at stille op med Fergie og
deres lille orkester, som skal få gedekiddet til
at danse. Det lykkes også lige akkurat, indtil
Houdini stikker af igen og laver kaos på hele
markedet. Gokke har sat
sig ved et bord med pølser
i massevis, uden at opdage at han får slået rekorden i pølsespisning, mens
teltet vælter ned om ørerne på deltagerne. Da det
hele endelig falder til ro,
bliver gedekiddet tildelt
præmie for det bedste
dyre-talent - og Gokke får
prisen for at have spist
flest pølser. Børnene giver
Gammelfar pokalen, men
han må erkende, at det er
bedre at fylde huset med
venner end med præmier.

Det hele ender hjemme på gården, hvor
Gustavs lillesøster får del i den fælles hygge
omkring et bål, så Gustav må indrømme, at det
er den bedste sommerferie nogensinde.

Vurdering
Det er en rigtig sød og rolig film for de allermindste. De danske stemmer passer fint til
rollerne. Gustav spiller godt og er en kær dreng
med meget udtryksfuld mimik. Der er gode
sange og et fint samspil med traktor, dyr og
skuespillere. Modsat Gustav så nyder jeg de
flotte optagelser fra Norge, ligesom Grynet. I
den forbindelse synes jeg at oversætteren undervurderer de danske småbørn, hvis man ikke
tror at de kan fornemme, at verden er stor og
rummer mange lande. Det er en fejl, når teksten omskrives, så ”Gustav skal på ferie i Danmark” – og ikke i Norge (der i min barndom var
et nærmest ”eksotisk” udland, som stadig ser
meget anderledes ud end herhjemme). Ligeså
tosset er en linje i den afsluttende sang: den
skulle måske bare rime på ’hjul’? – og så det
blev til ”Fergie, en lille traktor, som er ’gul’”. Det
er da ikke særlig klogt, når traktoren nu er grå
i denne film.
Filmen er tilladt for alle, men målgruppen må
være de yngste børn. Den er sød og charmerende og vil kunne ses fra 3-års alderen. Den er
faktisk for lang til så små poder (ca. fem kvarter) – og måske også for deres voksne ”følgesvende”, selvom der er små humoristiske
scener at more sig over indimellem. Der ligger
en uskyldig tone over den noget urealistiske
historie; men den er til at forstå - eller også
kan man bare følge filmen, der kommer tæt på
bondegårdsliv med dyr og hyggelige skuespillere.

Indledning
Der kan spørges lidt til sommerferie - og børnenes erfaring med bondegård, dyr og traktorer. Man kan også forberede dem på den dansende ged, konkurrencerne - og den ”levende”
traktor, som Gogge må have opfundet.

Kirsten Østergaard Nielsen,
DaBUF Filmudvalg & Aarhus Børnefilm
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

DATA:

Den lille pige og Profeten
Canada,/Frankrig 2014
Instr. & manus: Roger Allers
DK stemmer: Lars Mikkelsen,
Sofie Gråbøl, Mikkel Boe Følsgaard,
Vigga Voetmann m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 84 min.
Udl: Angel Films
Prem: 23/6-2016
Aldersvurdering: Fra 7 år

DEN LILLE PIGE
OG PROFETEN

Handling
Mustafa, digter, maler og politisk aktivist bliver
holdt i husarrest, fordi styret ikke bryder sig om
de budskaber, han formidler. Hans selskab begrænser sig til Kamila, som gør rent hos ham
og hendes datter Almitra. Og så soldaten, der
bevogter ham.
Almitra har været tavs siden hendes far døde.
Hun har kun måger som venner. Og så stjæler
hun fra de lokale handlende. Men hun har en
særlig forbindelse til Mustafa, profeten. Hun
lytter til ham og er interesseret i hans billeder.

fa væk. I hvert fald ikke før han har afsvoret alt
det, han har prædiket. Han nægter og bliver sat
i fængsel for at blive skudt næste morgen. For
første gang siden farens død taler Almitra. Hun
beder Mustafa om at gøre det nødvendige for
at overleve. Mustafa nægter, men beder Almitra og Kamila om at redde hans digte og malerier, inden soldaterne ødelægger dem. Det
lykkes i sidste øjeblik, og netop da lyder geværskud. Almitra er overbevist om, at Mustafa
har overlevet, da hendes måger kredser over
skibet, Mustafa skulle med.

Vurdering
En dag får Mustafa besked om, at han skal forlade landet. Han vil blive eskorteret til havnen
og derfra blive sendt bort. Almitra, Kamila og
soldaten følger ham på vej. Undervejs møder
han en masse mennesker med en klar opfattelse af ham som en profet – en kristuslignende figur. Hver gang han møde nogen giver det
anledning til, at han fortæller sine sandheder
om forskellige aspekter af livet. Blandt andet
kærlighed mellem mennesker, straf og – slutteligt – døden.
Da selskabet ankommer til havnen viser det
sig, at man ikke har tænkt sig at sende MustaNyhedskatalog - 2017/2018

De opbyggelige sandheder, Mustafa deler med
sine tilhører, er illustreret som små mellemspil
af en række forskellige animatorer, og har således hver deres helt egen stil og tone. Det er
enormt smukt og udtryksfuldt, men det sætter
også historien om Almitra og profeten lidt på
hold. Hvilket er nødvendigt for at få roen til at
tage de gode budskaber ind.
Hvis kærlighed mellem ægtefæller og børn,
straf og døden lyder som en stor mundfuld,
skal man ikke lade sig afskrække. Det hele bliver serveret sobert og med stemningsfulde
billeder og musik, som understøtter pointerne.

Selv henrettelsen, som vi voksne ikke er i tvivl
om finder sted, bliver rammesat, så børnene
har mulighed for at overbevise sig selv om, at
Mustafa ikke dør. En tvetydighed jeg ser som
en stor kvalitet i film for børn.
Man kan godt vise Den lille pige og Profeten for
børn under 7 år, hvis man forbereder dem godt
på, at det er en film, som ikke fortæller sin historie fra A til B.

Indledning
Fortæl medlemmerne, at der undervejs i filmen er mulighed for at sætte sig tilbage og
nyde de flotte billeder, som fortæller en lille historie selv. Forbered dem evt. også på, at der
er meget snak undervejs.

Kim Bruun, DaBUF Filmudvalg &
Odense Filmklub for Børn og Unge

TheWIFTS Foundation International
Visionary Awards 2015 - Vinder af
Animations prisen. Annie Awards 2016 Nomineret til Bedste Animationsfilm
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DATA:

Den Magiske Juleæske
DK 2016
Instr. & manus: Jacob Ley
Stemmer: Albert Rudbeck Lindhardt,
Bodil Jørgensen, Rasmus Bjerg,
Claus Bue m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 81 min.
Udl: Copenhagen Bombay
Prem: 10/11-2016
Aldersvurdering: Fra 5 år

DEN MAGISKE JULEÆSKE
Handling
Vi befinder os i historiens mest julede århundrede; 1800-tallet. En mere simpel tid, hvor
sneen var mere hvid, der var mere af den og
gaverne var hjemmelavede. Et sted ude på
landet ligger det lille børnehjem Klokkely, hvor
drengen Julius bor.

mand Krampus, der har vippet julemanden af
pinden og tvunget nisserne til slavearbejde.
Sammen med feen Såfina og marcipangrisen
Herman er det nu op til Julius at redde julen og
sørge for, at alle børn får deres gaver, så julefreden kan sænke sig.

Vurdering
Julius kom til Klokkely en juleaften for 8 år
siden og besidder derfor en helt speciel juleglæde - han elsker jul over alt i verden og har
lavet sit eget juleland - komplet med marcipangris, julebukke og engle i en lille æske, han
har gemt i skuret. Desværre for Julius, bor
også de to lømler, Gregers og Piv på børnehjemmet.
De to bøller driller Julius døgnet rundt og da
det lykkes for dem at overbevise ham om, at
der slet ikke er nogen Julemand, flygter Julius
desillusioneret ud i skuret og skal til at smadre
sin juleæske. Men i stedet suges han ind i en
parallelverden – i et magisk, snedækket nisselandskab. Fortællingen forvandler sig pludselig
fra en lettere kedelig omgang ‘Gud - hvor er det
synd for drengen’ til en skæv dansk version af
“Narnia”.
Skurken er ikke længere bøllerne Gregers og
Piv, men i stedet den julefjendske gedebukke-
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Som med så mange andre julefilm for børn, er
det en historie om at redde selve Julen, men
det gør ikke noget - sådan skal det være!

ske juleæske’ er lettere at gå til og forstå for
selv de mindre børn og jeg vil anbefale filmen
til børn fra ca. 5 år. De voksne kan også sagtens være med. Castet på filmen er imponerende og Rasmus Bjerg gør det forrygende
som Krampus. Sjovt er det også at se vores
tidligere udenrigsminister Uffe Elleman-Jensen som en gnaven julebuk. Personligt fandt
jeg også manglen på ‘falden på hale’ komik befriende.

Indledning
At Julius er børnehjemsbarn og tilmed udsat
for mobning kunne have gjort filmen til en rigtig tåreperser - men det er ikke tilfældet. Disse
‘ydre’ omstændigheder fungerer blot som kulisser i en visuelt imponerende animations
film. Ved at blande animationsteknikker har filmen fået sit helt særlige look. Alle filmens karakterer er bygget, derefter fotograferet og
animeret digitalt. Det er meget vellavet og gør
i høj grad, at filmen bliver mere magisk. Herudover er det sjovt at se de, for julen typiske
artefakter - som f.eks. stråbukke - agere på
film.
Filmen er instrueret af Jacob Ley, som mange
kender fra filmen Isblomstens Hemmelighed.
Han har igen benyttet sig af et magiske univers, men umiddelbart synes jeg, ‘Den magi-

Man bør måske forberede børnene på Krampus figuren. Jeg syntes mest, han fremstår
som lattervækkende, men for de mindste børn
kan han måske virke lidt skæmmende. Forklar
evt. at han er, som han er, fordi han føler sig tilsidesat og måske er jaloux på Julemanden.
Kender børnene selv til denne følelse?
Man kan også fortælle om den særlige teknik hvor blandingen af animationsteknikker som
stop-motion, cut-out og 3D animation har
givet filmen sit helt særlige visuelle look. Herudover kan man altid tale om jul med børnene
- der er ikke mange, der ikke elsker julen, men
hvor mange tror mon på julemanden?

Janne Flatau,
DaBUF Sekretariat

Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

DATA:

Den store venlige kæmpe
USA 2016
Instr.: Steven Spielberg
Manus: Melissa Mathison
DK stemmer: Søren Sætter-Lassen,
Liva Elvira Magnusson,
Judith Rothenborg m.fl.
Censur: 7

Spilletid: 117 min.
Udl: Nordisk Film
Prem: 21/7-2016
Aldersvurdering: Fra 10 år
Filmen kan bookes med DK tale og i
org. version

DEN STORE VENLIGE KÆMPE
Handling
London i forrige århundrede. En nat mens hun
vandrer rundt på børnehjemmet, hvor hun er
anbragt, opdager pigen Sophie en stor kæmpe
udenfor. Da kæmpen opdager, at han er blevet
set, kidnapper han hende og bortfører hende
til sin hule i Kæmpeland. Han begynder at tilberede et måltid mad, og Sophie tror, at hun nu
skal spises. Hun prøver at flygte, men det mislykkes. Kæmpen fortæller hende, at han kun
spiser grøntsager og at hun aldrig må gå udenfor hans hytte, for her vil hun blive ædt af andre
kæmper, som er mere kannibalske.
Han giver hende en drøm – fra en flaske – hvor
hun bliver fanget og spist af de andre kæmper.
Han fortæller hende, at hans navn er SVK
(Store Venlige Kæmpe). Et navn han engang fik
af en lille dreng, som også boede i hans hule,
men som desværre blev spist af de andre
kæmper.
Da de en dag er ude for at finde drømme, opsøges de af de andre kæmper, som driller og
mopper SVK. De forsvinder dog, da det begynder at regne, idet de ikke kan lide vand. Sammen fortsætter SVK og Sophie med at finde
drømme og mareridt.
SVK opdager, at Sophie har tabt sin kappe, og
ved nu at de andre er på sporet af hende. For
hendes sikkerhed fører han hende tilbage til
børnehjemmet. Men Sophie vil være sammen
med SVK og i et forsøg på at teste ham, kaster
hun sig ud fra det høje gelænder. I sidste øjeblik griber SVK hende, og de vender sammen
tilbage til hans hule.
De andre kæmper kommer og ransager SVK’s
hule i et forsøg på at finde Sophie, men det
lykkes SVK at jage dem ud.
Sophie og SVK beslutter at lave en grim drøm
til dronningen, som viser at alle børn i landet vil
blive spist af kæmperne. Dronningen overbevises om, at kæmperne skal udryddes. Desuden
skaber SVK en drøm til de andre kæmper, som
vil gøre, at de fortryder at spise børn. Dronningens militær indfanger kæmperne og sender
dem til en ø, hvor der kun er grøntsager.
Afsluttende bor Sophie ved dronningen, og
SVG begynder at skrive på en bog om deres
eventyr.

Vurdering
Mester Spielberg har flere gange i sin imponerende instruktørkarriere flirtet med børnefilNyhedskatalog - 2017/2018

men – allermest overbevisende i den fantastiske E.T. (1982) – som stadig figurerer som en
af verdens allerbedste børnefilm – eller familiefilm, som måske er et bedre udtryk at bruge.
Nyeste opus er en filmatisering af den afdøde
forfatter Roald Dahls børnebog ”The BFG” fra
1982. Det er der kommet en både underholdende, men også til tider noget langsommelig
sag ud af. Det underholdende er selvfølgelig
først og fremmest skildringen af de store børneædende kæmper, hvis navne som
Flæskeflænser, Blodtapper, Kødklumpæder og
Strubekværker til eksempel. borger for spænding. Det er gysende godt, når de tumler rundt
i deres klodsede forsøg på at finde den lille
spinkle børnehjemspige, og morsom er også
de sjove scener hos den engelske dronning,
som Sophie og kæmpen beder om assistance,
hvor majestæten selv, hendes tjenestefolk,
soldater og hunde fyldes med kæmpens fjærtevand, så alle prutter højt og voldsomt. Til
gengæld kan de lange dialogscener mellem
Sophie og kæmpen godt virke trættende, og
det var tydeligt, at børnene, jeg overværede filmen med i vores filmklub, blev en smule rastløse. Disse samtale er unødig lange og kunne
snildt være lavet kortere.
Men ellers er Den store venlige kæmpe som
mange af Spielbergs øvrige produktioner fuld
af visuelle, fortælletekniske tricks og spektakulære optrin. Men bag al dette filmtekniske
halløj er også denne film et lille intimt drama,
der kredser om nogle af de samme temaer:

Ensomheden og jagten på et sted at høre til, ja
måske endda meningen med livet. Sophie er
børnehjemsbarn og har ingen nære venner
eller familie at holde sig til, men så møder hun
filmens kæmpe, som også er en enspænder.
Sammen finder de ud af, at hvis man hjælpes
ad – hun med sit mod og opfindsomhed, og
den store kæmpe med sin næstekærlighed og
omsorg, ja så kan man stå imod selv de største fjender – og vinde. En fantasifuld og opbyggelig fortælling – en hyldest til venskab og
forskelligheder, der som i de bedste af Spielbergs film blander en vis gru og uhygge med
masser af varme, menneskelighed og sjov. Filmen anbefales hermed varmt.

Indledning
Man kan i en indledning komme ind på nogle af
Spielbergs andre film for børn – ikke mindst
nævne E.T., som også har nogle af de samme
tematikker som denne film.
Man kan også nævne forfatteren Roald Dahl
og nævne nogle af de andre af hans bøger,
som er filmatiseret og brugt i børnefilmklub
regi – for eksempel Charlie og Chokoladefabrikken og Fantastic Mr. Fox.

Hans Peter Mehlsen,
DaBUF Filmudvalg & Aarhus Skolebio

BAFTA Awards 2016 - Nomineret til
Børneprisen. Heartland Film 2016 Vinder af ‘Truly Moving Picture Award‘

13

DATA:

Doctor Strange
USA 2016
Instr.: Scott Derrickson
Manus: Jon Spaihts m.fl.
Medv.: Benedicte Cumberbatch,
Rachel McAdams, Tilda Swinton,
Mads Mikkelsen m.fl.

Censur: 11
Spilletid: 115 min.
Udl: Disney
Prem: 28/10-2016
Aldersvurdering: Fra 11 år

DOCTOR STRANGE
or Strange vokser stødt gennem filmen, forbliver han en antihelt, som man udemærket er
klar over ikke ville skænke andre en tanke, hvis
ikke han var blevet impliceret i ulykken.
Forfriskende er også Doctor Stranges superkræfter, der adskiller sig fra andre af Marvels
tegneseriefigurer. Det er hverken den overlegne fysik, hastighed eller evne til at sætte spindelvæv, der gør ham til en superhelt. Det er
tværtimod hård træning, fokusering, boglige
studier og evnen til at forsvinde ind i sig selv,
der giver ham ekstraordinære kræfter.

Doctor Strange er og bliver underholdning.
Men til gengæld er det også ekstremt underholdende. Nok er der en morale gemt mellem
scenerne om at efterstræbe det, at blive et
bedre menneske, men det er først og fremmest kampscenerne mellem Strange og Kaecilius, der bliver siddende, når man forlader
biografen. Det er sjældent set bedre rent visuelt!

Handling
Doktor Stephen Strange en fremragende kirurg, der kan helbrede næsten uanset, hvad
der kommer på operationsbordet. Det lægger
han heller ikke skjul på i både ord og fremtoning. Han udviser stor arrogance og vælger
kun de patienter, som kan være medvirkende
til at hans anseelse fortsat går op, op, op. Men
hovmod står for fald, og en dag går det nedad
bakke for ham, da han kører galt i sin Ferrari og
vågner op på sit eget hospital med hans gyldne hænder fuldstændig smadrede og ubrugelige.
Strange kan ikke længere holde på en skalpel,
og han har svært ved at se meningen ved overhovedet at fortsætte livet uden sin karriere.
Han skubber alt og alle fra sig, i særdeleshed
hans tidligere kæreste, lægen Christina, og går
hver dag tættere på afgrunden.
Men en dag hører han om et sted i Nepal, hvor
troldmanden, The Ancient One, efter sigende
har særlige kræfter. Han opsøger troldmanden
og efter enkelte prøvelser, der primært handler
om at glemme alt, hvad han ved i forvejen, får
han lov til at studere blandt de andre af trold-
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mandens disciple. Strange opdager snart, at
der er mere i denne verden, end han har været
bevidst om. Ligesom troldmanden og de andre
disciple får han langsomt erhvervet evnen til
at kunne manipulere med den fysiske verden
og ændre på tid og rum. Før han ved af det, er
han involveret i et opgør mod troldmandens
tidligere elev, Kaecilius, der sammen med
andre ondsindede troldmænd har intention
om at overtage verdensherredømmet. Det
fører til et væld af kampe, hvor Strange for
første gang i sit liv oplever, at han kæmper for
andre end sig selv.

Vurdering
Doctor Strange fungerer først og fremmest,
fordi den er en visuel nydelse af højeste karat.
Selve historien glider indimellem i baggrunden, fordi man bjergtages af de visuelle effekter, der vender verden på vrangen. Det er ikke
fordi, selve fortællingen eller persongalleriet er
uinteressant - tværtimod er det forfriskende
med en superheltefilm fra Marvel, hvor hovedpersonen i det første lange stykke tid er en arrogant og ufølsom karl smart, som man ikke
har den store sympati med, indtil ulykken indtræffer. Selvom sympatien med figuren Doct-

Filmen vil kunne underholde det ældste hold i
filmklubben og holde dem fokuseret på det
store lærred i de små to timer, som filmen
varer.

Indledning
Som altid, når der er tale om en film med et litterært oplæg, kan det være en god idé at dykke
lidt nærmere ned i historierne bag filmen. Doctor Strange betegnes som Marvel-universets
største troldmand, og de første tegneserier
med ham udkom i 1963. Da vi har fat i superhelte-genren med denne film, er det også på
sin plads at sige et par ord om, hvordan han
adskiller sig fra andre og mere kendte superhelte. Der er på sin vis en del inspiration at
hente i, at Stephen Strange bliver til en superhelt i kræft af, at han studerer. Måske kan det
inspirere nogle af børnene til at gøre lidt ekstra
ud af lektiearbejdet. At hans evner så er lidt
urealistiske behøver man jo ikke vade rundt i :)

Jan Frydensbjerg,
DaBUF Filmudvalg
Oscar 2017 - Nomineret til Bedste Visuelle
Effekter. Hollywood Film Awards Vinder af Bedste Visuelle Effekter.
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

DATA:

Dyrene i Hakkebakkeskoven
Norge 2017
Instr.: Rasmus A. Sivertsen
Manus: Karsten Fullu
DK stemmer: Pilou Asbæk,
Lars Mikkelsen, Asger Reher,
Birthe Kjær m.fl.

Censur: A
Spilletid: 75 min.
Udl: SF Studios
Prem: 6/4-2017
Aldersvurdering: Fra 4-5 år

DYRENE I
HAKKEBAKKESKOVEN
Handling
Dette er den klassiske historie om dyrene i
Hakkebakkeskoven og filmen ligger tæt op af
Torbjørn Egners bog. Vi følger den sorgløse
Klatremus som synger og spiller sig gennem
livet, bagermester Harepus og hans bagerdreng som øver sig i at bage peberkager, den
snu Mikkel Ræv, Bamsefar og alle de andre dyr
i skoven.
Klatremus møder Morten Skovmus, som har
købt en lækker kage hos bagermester Harepus, til når hans bedstemor kommer på besøg
næste dag. Klatremus inviterer derfor straks
sig selv til kage næste dag. Hos bagermester
Harepus får vi historien om bagerdrengen,
som skal lære at bage peberkager. Han husker
sangen forkert og når en teske peber bliver til
et KILO peber, bliver resultatet uspiseligt! På
vejen hjem med sin kage bliver Morten Skovmus bange, da han bliver forfulgt af Mikkel
Ræv. Han slipper væk, men Mikkel Ræv har fået
revet låget af kageæsken og får derfor lyst til
at besøge bageren. Her får bagerdrengen øje
på Mikkel Ræv og af frygt for at ræven skal
spise alle kagerne, får han og bagermester Harepus den ide at gemme alle kagerne og brødet, så kun de uspiselige peberkager står
fremme. Deres list lykkes og ræven ender med
at betale for kager, der smager godt.

i skoven, hvor han ikke får ram på Mikkel Ræv,
men fanger Bamsefars søn. Bonden ønsker at
sælge bjørneungen og spærrer den inde i fadeburet på gården. Nu må skovens dyr arbejde
sammen og det lykkes dem at befri Brumlemand. Den nye lov fejres sammen med Bamsefars fødselsdag: Hip hurra for Bamsefar,
som er så sød og rar! Festen slutter med at
Bamsefar falder i søvn og alle gæsterne lister
hjem. Klatremus og de andre synger sig igennem historien lige til den lykkelige slutning:
Falde-rul-la-lej!

Vurdering
En dejlig animeret film som fortæller den klassiske historie med et glimt i øjet på den muntre Klatremus og Mikkel Ræv, som begge henvender sig direkte til publikum undervejs i filmen. Med en længde på 75 minutter er den lige
tilpas for sin målgruppe og scenerne hvor Mikkel Ræv jagter de andre dyr er lavet finurligt og

uden at det bliver faretruende. En oplagt film
til de 5-9 årige, som de ældre også bør se, men
måske føler sig for store til. Kan også overvejes som sidste film i sæsonen til de 3-4 årige.

Indledning
Det er oplagt at tale om venskab, at det er godt
at hjælpe hinanden og vigtigheden af at bruge
hinandens styrker. I filmen anerkendes det, at
Bamsefar er god til at få alle til at lytte, at Mikkel Ræv har en god næse og at Klatremus er
god til at gå på besøg og være ven med alle.
Spørg evt. børnene om de kender det, at nogen
er en god ven eller har prøvet at få hjælp til at
løse en opgave. Opfordre børnene til at bruge
deres evner i fællesskab – så kan I også få ting
til at lykkes i jeres liv!

Hanne Cramer Køppler, Holger
Slangerup Børne- og Ungdomsfilmklub

Næste dag er det bedstemor Skovmus, som
bliver jagtet af Peter Pindsvin. Hun flyver heldigvis væk med sin paraply og lige hjem til
Morten Skovmus. Da bedstemor har spist kage
og Klatremus har været på besøg og spist de
sidste fire stykker, sætter Morten Skovmus sig
ned og skriver en lov om, hvordan man skal
hjælpe hinanden i skoven. For at få alle til at
lytte og acceptere loven går han til den gamle
Bamsefar, som indkalder alle skovens dyr til
møde. På mødet er Peter Pindsvin og Mikkel
Ræv dem der har sværest ved at se ideen i ikke
at måtte spise andre dyr, men Bamsefar får
alle overtalt.
Nu burde alt være fredeligt og lykkeligt, men
Mikkel Ræv er sulten efter kød og stjæler en
skinke hos bonden. Derfor går bonden på jagt
Nyhedskatalog - 2017/2018

15

DATA:

Familien Jul
- I nissernes land
DK 2016
Instr. & manus: Carsten Rudolf
Medv.: Pelle Falk Krusbæk, Herman
Knop, Liv Leman Brandorf,
Alfred Bjerre Larsen m.fl.

Censur: A
Spilletid: 88 min.
Udl: Angel Films
Prem: 3/11-2016
Aldersvurdering: Fra 6 år

FAMILIEN JUL
- I NISSERNES LAND
Handling
Efter familien Jul’s bekendtskab med en efterladt nisse, Pixi, i den første film, er far Niels forvandlet fra jule-hader til en meget jule-glad
person. Derfor er familien med de tre børn tidligt ude den første december for at købe juletræ, se på juleudstilling og nisselandskab. Da
de kommer hjem, er der meget rodet på sønnen Hugos værelse. Det viser sig at være Pixi,
som er dukket op igen. Han havde glemt sin
nissehue, men måtte vente med sit besøg til
december, hvor rensdyrene igen kan flyve til
vores verden. Hugo har passet godt på nissehuen imens, men uden at vide noget om dens
skjulte indhold. Det er en værdifuld genstand,
som Pixi har savnet allermest, nemlig hans
egen nissekugle. Med det samme Pixi bliver
genforenet med den magiske kugle, får han
sine særlige evner og kræfter tilbage. Nu kan
han igen blive usynlig og sprede magi i luften.
Mens Pixi hjælper far med at løfte bilen, finder
Hugo kuglen, som han hænger på juletræet.
Uheldigvis falder den på gulvet og går i mange
stykker. Det påvirker Pixi, som straks begynder
at blive gammel og svag. Han risikerer at dø,
hvis kuglen ikke bliver hel igen, så Hugo får
overtalt sin familie til at følge Pixi hjem.
Men da det kun er børnene, der kan komme
med til nisseland, må de bekymrede forældre
blive hjemme. Imens får de tre børn og den afkræftede nisse en flot flyvetur i rensdyr-kanen
frem til Pixi’s snedækkede nisse-landsby, der
er befolket med nissefolk (børn og dværge).
Pixi er meget vred på Hugo, som han bebrejder,
at han bliver ældre hurtigt, mens skægget vokser. Hvis han skal reddes, må børnene finde
den magiske gryde, der kan samle Pixi’s nissekugle snarest muligt. Hugo har fået en vejviser
dertil, som desværre kun er synlig, hvis de to
bliver venner igen – i hjertet.
Mellem de mange flinke nisser med røde huer
er der også nogle med sort huer, herunder
Evol, som fører an med ondskabsfulde angreb
på alt og alle. De sorte nisser kan trække al
glæde og farve ud af julen. Evol får bl.a. tryllet
Hugos forfængelige storebror om til et rensdyr
– og Hugos søster til at blive helt forgabt i sig.
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Det ser skidt ud; men Hugo giver ikke op. Han
får ødelagt Evols julekugle, hvorefter der igen
bliver røde huer og juleglæde. Pixi tilgiver endelig sin ven - og med hjælp fra nissepigen,
Pixily, og et katteagtigt dyr (en såkaldt ’mambi’), finder de vej til gryden og får splejset Pixi’s
kugle, så han bliver sig selv igen på bare 103 år.
Pixi tager et smut af sted sammen med børnene, da de rejser tilbage med rensdyr-kanen.
Så bliver der julestemning i huset i Fredensborg - og ikke mindst, da en hel flok nisser
kommer for at hente Pixi hjem. Drengene må
sige farvel, men måske også på gensyn?

Vurdering
Både den første film og denne nummer to skal
roses for et roligt tempo, uden den hektiske
stemning, som desværre præger mange moderne børnefilm. Historien er nærmest modsat
den første, hvor Pixi strandede i den danske
sommer og måtte med på campingferie. Overordnet set synes jeg det er en god og flot film;
med meget dygtige børn i de fire hovedroller og flotte optagelser. Den nye Pixily fremstår
som en beskeden, men sej pige.

Dog har den røde tråd i historien nogle løse
ender, der kunne være bundet bedre sammen.
Jeg undrede mig f.eks. over, hvorfor der er
onde nisser, som ’befries’, når Evols julekugle
ødelægges – og hvorfor der blev andre følger,
da Pixi’s julekugle blev smadret?
Det er et godt dansk bud på en julefilm, der
lægger sig op af traditionerne fra tidligere tiders familiefilm, så den skal anbefales herfra.

Indledningen
Man kan f.eks. bede børnene lægge mærke til,
hvor forskelligt nisser bliver fremstillet. Filmen
starter med en ret lang tur gennem et mekanisk nisselandskab på torvet, hvor familien
køber deres juletræ (en scene, der vækker nostalgiske minder i min barnesjæl). Senere
møder vi Pixi og hans folk i nisselandsbyen. Et
yngre publikum kunne forberedes på forskellen mellem de gode nisser med røde huer - og
de mere ondskabsfulde med sorte huer, men
som alle andre eventyr så ender det hele jo
godt.

Kirsten Østergaard Nielsen,
DaBUF Filmudvalg & Aarhus Børnefilm
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

DATA:

Far til Fire - på toppen
DK 2017
Instr.: Martin Miehe-Renard
Manus: Lars Mering & Claudia Boderke
Medv.: Martin Brygmann,
Thomas Bo Larsen,
Elton Rokahaim Møller,
Laura Lavigne Bie-Olsen m.fl.

Censur: A
Spilletid: 88 min.
Udl: Nordisk Film
Prem: 9/2-2017
Aldersvurdering: Fra 6 år

FAR TIL FIRE - PÅ TOPPEN
Handling

Vurdering

Far er arbejdsløs og søger job, men får afslag
på afslag. Endelig kommer han til jobsamtale,
men firmaet ligger på 27. etage og far lider af
højdeskræk.
Far får dog jobbet som chef for bogholderiet,
men i erkendelse af fars højdeskræk problem,
beslutter familien at tage til Norge for at hjælpe ham af med problemet.

Far til Fire – På toppen er den 18. film i serien
om den kære familie. Ganske imponerende –
men selvfølgelig også produceret over et årelangt spænd på mere end 60 år. De seneste
Far til Fire film har været sløje med tynde historier og for megen falde-på-halen halløj, og
med det voldsomme uheld, som Bodil Jørgensen var ude for under indspilningen af den
forrige Far til Fire film (Far til Fires vilde ferie)
troede mange, at nu var seriesagaen kommet
til en ende.

Louise, en medarbejder på fars kommende arbejdsplads, og som også var ude efter jobbet,
beslutter sammen med sin datter at tage med
til Norge i et forsøg på at ødelægge projektet
for Far.
I Norge skal Far både gennem eksponeringsterapi, en klatrepark og ind i en vindtunnel,
hvor Louise afbryder systemet, så far falder
ned og slår sig. Onkel Anders prøver med hypnose, og pludselig befinder Far sig oppe på en
høj tagryg. Igen spolerer Louise seancen ved
at afbryde hypnosen, og Far falder igen ned og
slår sig.
Så skal Far i chokterapi. Det som han tror er en
lille hyggetur, viser sig at være en tur til det
høje bjerg Trolltungaen. Lige inden Far falder
ned, forbarmer Louise sig dog over ham og
redder ham.
Imens har Mie og Ole fundet vej til en gammel
forladt mine. Den bryder imidlertid sammen,
og de to er indespærret. Mie får dog kontakt til
Far, og nu går den vilde jagt i et forsøg på at
redde de to.
Lille Per har haft mistanke om Louises skumle planer og konfronterer hende med dem. Hun
går til bekendelse og vil nu også hjælpe med at
redde Mie og Ole.
Og lige pludselig er Fars højdeskræk væk. Han
kaster sig ud over den høje klippe sammen
med Onkel Anders og Lille Per, og bruger et telt
som faldskærm. Herefter er det op på mountainbikes og derudaf for fuld skrue for at redde
de to. Rappelling ned af en høj skrænt, riverrafting og sluttelig reddes de to i minen.
Far er nu kureret for sin højdeskræk. På kontoret forenes han med Louise, som har fået et
godt øje til ham. Men en ækel edderkop lurer i
det ene hjørne af kontoret!
Nyhedskatalog - 2017/2018

Men nye kræfter over hele linien har altså fået
skruet en ny historie sammen, og den er faktisk bedre end de seneste film og fungerer fint
og er ikke mindst i fin øjenhøjde med sit børnepublikum.

Far til Fire – på toppen har indbygget et tema
om angst og fobier, og hvor voldsomt det kan
gribe ind i tilværelsen, og hvordan de kan kureres, og det er glimrende set i en tid, hvor ikke
mindst børn og unge er plaget af dette. At det
ydermere er skildret med både indlevelse og
humor, gør jo ikke oplevelsen af at se filmen
dårligere. Sidehistorierne kredser om det at frygte noget, og
hvordan frygten overvindes.
Lille Per er bange for mørke,
Søs bange for at miste sin
kæreste og så selvfølgelig Far,
der er bange for højder.

set af over 300.000 biografgængere og har
formentlig spillet sig hjem, således at en ny historie kan påbegyndes. Kan man holde sig på
nogenlunde samme niveau som med denne,
så OK med mig, og så skal jeg nok lade være
med at håne børnefilmklubben i Odense, hvis
de programsætter denne Far til fire film.

Indledning
I en indledning kan man komme ind på Far til
Fire-seriens lange og enestående plads i den
danske filmhistorie. Oprindelig baseret på tegnestrimler af tegneren Engholm i 50’erne, hvor
disse senere blev til en filmserie på 9 film med
uhørt biografsucces. Utallige opfølgere har
siden fulgt efter.
Man kan endvidere drage paralleller til andre
familieserier (Min søster Børn, Krummerne
etc.), og endelig kan man nævne filmens tema
om fobier, og hvordan man kan komme af med
dem.

Hans Peter Mehlsen,
DaBUF Filmudvalg & Aarhus Skolebio

Der er momentvis god og gysende spænding – selv om det
jo aldrig bliver rigtig farligt i en
Far til Fire film. Men der er brusende fart over feltet, når det
går for fuld hammer på mountainbikes og ned af skummende elve og helt gysende bliver
det, da far står yderst på en
meget høj klippeskrænt med
fare for at falde ned. I øvrigt
flot indfanget rent fotografisk,
og det er prisværdigt, at der er
kælet så meget for det rent visuelle

Far til Fire – På toppen er på
nuværende tidspunkt allerede
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DATA:

Find Dory
USA 2016
Instr. & manus: Andrew Stanton &
Angus MacLane
DK stemmer: Mette Lisby, Troels Lyby,
Hans Henrik Clemensen m.fl.
Censur: 7

Spilletid: 103 min.
Udl: Disney
Prem: 25/8-2016
Aldersvurdering: Fra 7 år
Filmen kan bookes med DK tale og i
org. version

FIND DORY

Handling
Filmen Find Dory er efterfølgeren til den 13 år
gamle film Find Nemo, hvor vi for første gang
stiftede bekendtskab med klovnefisken Marlin,
hans søn Nemo og den elskværdige, men
glemsomme Dory. I Find Dory er vi tilbage i det
samme blå univers cirka et år efter at den
eventyrlige redningsaktion af lille Nemo fandt
sted. Dory er begyndt af få flash backs fra sin
barndom og husker langsomt lidt mere af,
hvem hun er og hvor hun kommer fra. Hun beslutter, med hjælp fra Nemo og Marlin, at tage
ud for og finde sine forældre, som hun blev
væk fra som barn. Den lille fisketrio bliver nødt
til at krydse det store ocean for at komme til
”Akvarium og Fiskerefugium Marine Life Insitute” i Californien, da Dory mener, at det er der,
hun kommer fra. For at komme dertil bliver de
nødt til at få hjælp fra en af deres gamle ven,
skildpadden Crush, men også nye venner træder til i jagten på at finde Dorys forældre blandt andet den nærsynede hvalhaj Hope og
den syvarmet blæksprutte Hank.
Undervejs bliver Dory væk fra de andre og med
en udfordret hukommelse, er det ikke helt
nemt at huske, hvor man er og hvorfor man er
der. Det lykkes til sidst Dory at finde sine forældre, der efter alle disse år aldrig er holdt op
med at lede efter hende. Der er dog ikke en lykkelig slutning før Nemo og Marlin, der i deres
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forsøg på at finde Dory er havnet i bagrummet
af en lastbil, bliver genforenet med de andre
efter en spektakulær redningsaktion og de
sammen kan vende hjem igen.

publikum, som de mindste ikke vil fange. Den
er tilladt for alle men frarådes børn under 7 år,
hvilket er passende.

Indledning
Vurdering
Med Find Dory har Pixar lavet endnu en stor
succes, som både børn og voksne kan se. Den
charmerende fisk Dory, der i Find Nemo var det
sjove sidekick, fungerer fint som den bærende
hovedrolle og filmens tempo og historie følger
godt med sin forgænger.
Visuelt er filmen flot lavet og animationsmæssigt er den fuldstændig pletfri og byder på en
masse flotte farver og eventyrlige skabninger
både under og over havets overflade.
I Find Nemo lærte den lille klovnefisk at leve
med sit handicap i form af sin deforme finne,
hvilket er et tema, der går igen i Find Dory, hvor
Dory ikke bare lærer at leve med sit handicap,
men se det som en styrke og noget der gør
hende til den, hun er. Det opløftende budskab
får en til at gå ud fra biografsalen med en dejlig fornemmelse og en følelse af, at vi alle er
gode nok præcis, som vi er.
Som så mange andre Pixar film er filmen underholdende for de små og byder samtidig på
replikker og elementer rettet mod det ældre

Filmen starter som sagt et år efter at historien
i Find Nemo slutter og selvom hovedrolleindehaveren er en anden end i den foregående
film, bygger den videre på samme historie og
referer til tider til episoder fra den første. Det er
ikke afgørende, at man har set Find Nemo for
at kunne se Find Dory, men måske vil det være
en god idé, hvis man kort nævner i sin indledning, at det er efterfølgeren til Find Nemo, og
fortæller hvad den handlede om – man vil uden
tvivl kunne få hjælp fra nogle børn i salen til
det, hvis man ikke selv har fået set den første.
Filmens tema om, at det er ok, at man ikke er
helt perfekt og at man skal lære at acceptere
sig selv som man er, vil også være et godt
tema at tage op og snakke med børnene om.

Nynne Bern Jensen,
DABUF Filmudvalg & Hodja Ørestad

BAFTA Awards 2017 + Annie Awards 2017 Nomineret til Bedste Animationsfilm.
People’s Choice Award 2017 Vinder af Favorit Film.
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

DATA:

Girl Asleep
Australien 2015
Instr.: Rosemary Myers
Manus: Matthew Whittet
Medv.: Bethany Whitmore,
Harrison Feldman, Matthew Whittet,
Amber McMahon m.fl.

Censur: 11
Spilletid: 77 min.
Udl: Miracle Film
Prem: 10/11-2016
Aldersvurdering: Fra 11 år

GIRL ASLEEP
Handling
Den australske ungdomsfilm Girl Asleep foregår i en australsk forstad i 1970’erne, hvor 14årige Greta lige er flyttet til med sine forældre
og storesøster. Greta er ikke begejstret for at
skulle starte på en ny skole i en ny by, hvor hun
ikke har nogen venner eller kender nogen mennesker udover sin familie. På hendes første
skoledag møder hun den bøjlebærende
rødhåret dreng Elliot, der selv leder efter en ny
ven. De to bliver hurtigt bedste venner, men det
er stadigvæk ikke nemt at være Greta, for skolens tre seje piger, Amber, Jade og Sapphire
har bestemt, at de vil lukke Greta ind i deres pigegruppe. Men der går noget galt og nu ved
Greta ikke, om hun skal frygte, at de tre piger
vil hævne sig.

træde ind i de voksnes rækker. Fest bliver det
dog beslutter, at der skal være, og Greta ender
også med at blive glad for beslutningen. Under
selve festen bliver Greta uvenner med Elliot og
da hun sidder alene på sit værelse bagefter,
bliver hun draget ind i en mærkelig drømmeverden, hvor hun skal finde en spilledåse, hun
fik som barn samtidig med, at hun skal flygte
fra et slimet monster, der ligner hendes far, en
elskovssyg franskmand, der ligner hendes
storesøsters kæreste og tre ninjapiger der ligner Amber Jade og Sapphire. Greta vågner til
sidst op fra sin syrede drøm og har i mellemtiden indset, at det måske er ok ikke længere
at være barn og at teenagelivet også kan være
sjovt og spændende.

Vurdering
Alt imens Greta kæmper med at falde til på sin
nye skole, bestemmer hendes mor sig for at
holde en stor fødselsdagsfest for Greta i anledning af hendes 15 års fødselsdag. Det falder
ikke i god jord, da Greta hverken har lyst til at
åbne sit hjem for en masse mennesker eller at

Girl Asleep er en coming-of-age film, hvor hovedpersonen har det svært med at skulle sige
farvel til sin barndom og ikke er sikker på, at
hun er klar til at blive voksen. Det er hendes
forældre og omgivelser, der presser hende til
at tage afsked med sin barndom symboliseret

ved den gamle spilledåse, og Greta skal først
igennem en mærkværdig drømmeverden for
at erkende, at hun faktisk også er klar til teenagelivet og nye udfordringer. Det er især filmens lange drømmesekvens, der får filmen til
at skille sig ud fra andre coming-of-age film,
men sekvensen beskriver samtidig flot de tanker, som Greta bliver nødt til at gøre sig, før hun
er klar til teenagelivet.

Girl Asleep er baseret på et teaterstykker og
der bruges ingen digitale effekter i filmen, men
derimod mærkværdige masker og teaterkostumer, som især får den lange drømmesekvens i sidste del af filmen til at virke meget
eventyrlig. Tempoet i Girl Asleep er langsomt
og de akavede og lange scener gør filmen sjov
at se og den minder i sin syrede stil og barokke persongalleri om en krydsning af filmene
Napoleon Dynamit og Alice i Eventyrland.
Filmen beskriver flot den svære overgang fra
barn til teenager, og hvordan teenagelivet ikke
altid er noget, man glæder sig til at komme i
gang med.

Indledning
Filmen finder sted i 1970’erne i Australien og
det vil derfor være en god idé at indlede med
lige at fortælle, hvor og hvornår vi befinder os,
da det ikke bliver fortalt, men kun hentydet i filmen. Girl Asleep beskæftiger sig med den periode man befinder sig i, når man går fra at
være barn til voksen og det vil derfor være et
oplagt emne at snakke om i sin indledning. Filmen er dog anderledes end de normale coming-of-age film fra Hollywood og i en indledning af Girl Asleep vil det derfor være en god
idé at forberede publikum på, at filmen både i
tempo, kostumer og karakterer skiller sig ud
fra andre film.

Nynne Bern Jensen,
DaBUF Filmudvalg & Hodja Ørestad

Berlinalen 2016 - Nomineret til en Krystal
Bjørn i Generation 14+ . Melbourne Internationale Film Festival 2016 - Vinder af
Bedste Australske Spillefilm.
Nyhedskatalog - 2017/2018
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DATA:

Hundeliv
DK 2016
Instr. & manus.: René Frelle Petersen
Medv.: Julie Andersen, Simone Lykke,
Alexandre Willaume, Allan Hyde m.fl.

Censur: 15
Spilletid: 92 min.
Udl: UIP
Prem: 16/6-2016
Aldersvurdering: Fra 15 år
KUN PÅ DVD

HUNDELIV
Handling
Ude på landet er der jo så smukt. Bare ikke der
hvor halvsøstrene Sofia og Olivia frister en
temmelig kummerlig tilværelse. De sover i en
nedslidt campingvogn, og tilbringer ellers en
del tid på deres stedfars henholdsvis fars bodega, hvor særligt Olivia skal lægge krop til
gæsternes lumre fantasier.
En dag afslører deres mor, at Sofias far ikke er
død, som de ellers var blevet fortalt. Pigerne
begiver sig ud på en rejse i bedste roadmoviestil og finder frem til Sofias far, Adam.

Adam er traumatiseret veteran. Han tager ikke
just imod med åbne arme, men affinder sig efterhånden med pigernes tilstedeværelse og
forsøger på bedste vis at påtage sig sin rolle
som faderfigur.
Bodegaejeren og hans gæster dukker op i den
nyfundne idyl med ondt i sinde. Det går ud over
Olivias kæreste, som også har indfundet sig i
deres lille rimeligt fungerende familie. Trekløveret af veteran og piger føler sig nødsaget
til at tage affære. Det går blodigt for sig, og
man forlenes til at tro, at Adam er død. Men i

filmens slutning er den sammenbragte familie
på vej mod deres drømmes mål.

Vurdering
Hundeliv fortæller en historie fra en krog af virkeligheden, vi sjældent oplever i biografen.
Mennesker på bunden, som ikke er smukke tabere eller stakler, der står til at blive reddet af
en velmenende repræsentant fra middelklassen. Pigerne er overladt til sig selv, og er som
sådan i gode, kompetente hænder. Handlekraftige piger sidder ikke med hænderne i skødet og venter på at blive reddet af prinsen på
den hvide hest. Hvilket gør filmen velegnet på
de ældste hold. Her oplever vi tit, at pigerne
sidder ret alene til forestillingerne. Så det vil
sikkert gøre dem godt at opleve nogle handlekraftige piger at spejle sig i.
Hen mod slutningen af filmen kommer Adams
fortid dem til gode, da der skal tages hævn for
bodegagæsternes white trash overfald på Olivias kæreste. Volden kan anskues som æstetisk eller ironisk, men man skal overveje, hvordan ens medlemmer vil opfatte denne ret
pludselige drejning i historien. Selvom det er
Adam, der tager affære overfor bøllerne, er det
først og sidst pigerne, som er de voksne, fornuftige og handlekraftige i hele filmens forløb.
De lærer Adam at opføre sig ordentligt, de
hjælper ham videre med hans liv og i sidste
ende er det dem, der skal gennemføre hans
komplette flugt: De foregiver, at han er død, således at han kan stikke af med dem til et forhåbentlig bedre liv.
Censuren på 15 år er ganske fornuftig. Men
skulle der snige sig enkelte lidt yngre ind, er
skaden til at overse.

Indledning
Dette er en film nok de færreste har set. Det
kan derfor være en ide at skitsere handlingen
meget kort. Advar eventuelt også om den
noget voldsomme slutning.

Kim Bruun, DaBUF Filmudvalg
& Odense Filmklub for Børn og Unge
Seattle International Film Festival Nomineret i Ny Instruktør konkurrencen.
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Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

DATA:

Iqbal og Superchippen
DK 2016
Instr. : Oliver Zahle
Manus: Renée Simonsen
Medv.: Hircano Soares,
Liv Leman Brandorf, Arien Takiar,
Sara Masoudi m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 84 min.
Udl: Nordisk Film
Prem: 15/12-2016
Aldersvurdering: Fra 7 år

IQBAL OG SUPERCHIPPEN
flikten skåret tydeligt ud. I det hele taget tegnes linjerne tydeligt op. Ingen kan være i tvivl
om, at Æselmand og Svinet er nogle lede karle,
mens de gode er beboerne på Nørrebro. Heldigvis er der plads i filmen til, at Iqbal kan blive
grebet af lidt personlig grådighed, så alt ikke er
sort/hvidt. Noget andet der glæder mig er, at
Martin Brygmanns højtråbende type, der i
Iqbal-filmene er skolelærer, ikke får så meget
spilletid i film to.

Handling
Når det handler om Iqbal Farooq, giver det vist
sig selv, at vi er på Nørrebro i København. Det
er hans ”hood”. Det er her Iqbal har boet hele
sit liv med sin familie, der har indiske rødder,
og her er han er vokset op sammen med
blandt andre den søde Sille.
Derfor er det også oplagt, at den første konflikt
i denne nummer-to film om Iqbal lægger ud
med en trussel mod selve Blågårdsgade. Hele
gaden skal jævnes med jorden som en del af
at byfornyelsesprojekt. Borgmesteren er vældigt begejstret og præsenterer projektet sammen med bagmændene. Har man set den
første film om Iqbal, er man ikke i tvivl om at
bagmændene er skurkene Æselmand og
Svinet. Har man ikke set den første film, er
man heller ikke i tvivl om, at der er lusk på spil.
Da det er Æselmand og Svinet der står bag, er
det naturligvis slet ikke byfornyelse det handler om, men om at de har fundet olie under
gaden. Olie, der kan gøre dem til milliardærer.
Beboerne i Blågårdsgade er ikke begejstrede
for at få deres boliger jævnet med jorden og
kvarteret omdannet til højhuse i glas og en
park, men spørgsmålet er, hvor de skal finde
de millioner, der skal til, for at holde gaden på
egne hænder. Iqbal vil gøre forsøget.
Da klassen er i Zoologisk Have, får Iqbal ved et
tilfælde fat i en chip, der ved endnu et tilfælde
bliver ladet af lyn, så den er fyldt med så
meget energi, at den kan blive en global
miljøspiller. Iqbal vil gerne tro på det gode i
Nyhedskatalog - 2017/2018

mennesker, så han beslutter sig for at sælge
chippen til Æselmand og Svinet, så han kan få
Blågårdsgade tilbage. Desværre er der jo tale
om skurke, så ved at spille tykt på alt det, en
stor dreng gerne vil have, blandt andet fest og
en helt ny iPhone, får de narret Iqbal. Men nu
kan det være nok. Iqbal, hans lillebror og veninden Sille får nu overtalt de mere eller mindre
vrangvillige voksne til at være med på en plan,
der skal bringe skurkene i knæ. Planen involverer både at ”låne” politiuniformer og en
politibil og forberedelserne er Olsen Banden
værdige. Den vilde jagt går og da dramaet er
højest, er der faktisk liv på spil. Heldigvis er der
dog ingen, der dør, og der er grund til at feste
på Nørrebro, da skurkene bliver sendt tilbage
bag de tremmer de nyligt kom fra og Blågårdsgade bliver reddet.

Vurdering
Jeg har ikke læst særligt mange af Manu Sareens bøger om Iqbal, så jeg ved ikke, hvor tæt filmene er på de oprindelige forlæg. Der findes en
bog, der også handler om Iqbal og en superchip. En skrålæsning viser at der i hvert fald er
sammenfaldende scener, men så vist heller
ikke mere. Filmens udgangspunkt forekommer
mig en smule tynd, men måske er det bare
fordi, det for en voksen virker temmelig usandsynligt, at der kan findes olie på indre Nørrebro.
Boligsanering er jo efterhånden en gammelkendt problematik og selv børn i provinsen kan
forholde sig til, at det ikke er rart, hvis nogen vil
fjerne det hus, de bor i. På den måde er kon-

Folkene bag filmen vil gerne slå den op på, at
den handler om at stå sammen og lige får
nævnt noget med miljøet også. Fint nok, men
i bund og grund er den mest bare en dansk familiekomedie med en del falden på halenkomik, og som sådan er den ganske fin. Officielt er den udstyret med en vejledende aldersvurdering på syv år og den tilslutter jeg mig
gerne. Da der er enkelte ret dramatiske scener
i filmens klimaks, er det vigtigt ikke at vise filmen for yngre grupper. Den er også ganske
morsom for børn, der er nogle år ældre.

Indledning
Ligesom det var en mulighed med den første
Iqbal-film, kan man også her nævne, at filmen
tager udgangspunkt i Manu Sareens bøger,
men at det er en anden, der har skrevet manuskript. Renée Toft Simonsen har skrevet manuskriptet til begge film, og det giver jo mulighed for at nævne, at hun selv står bag Karlabøgerne. De er også lavet til film – med andre
som manusforfattere. Man kan tale om, at det
kan være svært for en forfatter, der har sine
egne billeder i hovedet, at gøre bogen til noget,
der kan filmes.
En morsom detalje man kan nævne er, at forfatter Manu Sareen faktisk selv optræder i en
meget lille rolle i filmen. Han sidder med som
politiker ved et møde på Københavns Rådhus –
og han har jo faktisk været medlem af borgerrepræsentationen (altså byrådet) i København.

Mads W. Gammelmark,
Buster Holstebro
Robert Festival 2017 - Nomineret i
kategorierne: Årets Børne- og
Ungdomsfilm, Årets Sang og
Årets Bedste Visuelle Effekter.
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DATA:

Kubo - den modige samurai
USA 2016
Instr.: Travis Knight
Manus: Marc Haimes m.fl.
DK stemmer: Carl-Erik Lohmann,
Alexandre Villaume, Trine Appel,
Vigga Bro m.fl.
Censur: 7

Spilletid: 101 min.
Udl: UIP
Prem: 22/9-2016
Aldersvurdering: Fra 10 år
KUN PÅ DVD OG BLURAY

KUBO
- DEN MODIGE SAMURAI
Vurdering
Hvis beskrivelsen i ovenstående er præcis nok,
kan man fornemme, at vi ikke har at gøre med
en ordinær Hollywood animationsfilm. Den
uforfærdede tilgang til døden og til familiemedlemmers grusomhed har noget japansk
over sig. Og ganske rigtigt er historien henlagt
til et fortidigt Japan. Ligesom animationen
minder mere om Japan end Hollywood.
Til gengæld er fortællingen og følelserne fuldstændig Hollywood. Hvor japanske film kan
være svære at greje, er Kubo - den modige
samurai relativt tilgængelig og forståelig. Og
følelserne får lov at folde sig ud i fuldt flor. Kun
en usædvanligt hårdhjertet filmklubber vil
kunne holde en tåre tilbage, når det går op for
Kubo, hvem hans hjælpere er og endnu mere,
da han tager afsked med dem.
Filmens blanding af stop-motion og computeranimation spiller eminent godt sammen, og
giver filmen en dybde og fysik, man kan savne i
nogle moderne animationsfilm.

Handling
Om dagen optræder drengen Kubo i den
nærliggende landsby med sine origamifigurer,
som kommer til live, når han spiller for dem på
sit instrument. Om aftenen gemmer han sig
sammen med sin mor i en hule fra morens
søstre og hendes far. De vil nemlig gerne have
fat i Kubo for at tage hans øje – det ene tog de
fra ham, da han var spæd. Ligesom de også
dræbte hans far.
En aften når Kubo ikke hjem fra landsbyen, så
hans mors familie får øje på ham og kommer
for at tage ham. De dræber moren, men Kubo
undslipper. Til gengæld bliver hans abedukke
af træ vakt til live og giver ham råd og vejledning i at begå sig. Kubo skal finde sin fars rustning for at kunne gå op imod sin bedstefar.
Undervejs møder Kubo og aben en bille, som
hævder at have været Kubos fars lærling. Om
end den lider af hukommelsestab, så den kan

22

være svær at stole på. Sammen drager de tre
ud for at gøre krav på rustningen og et sværd,
Kubo skal bruge. Prøvelserne er mange og barske. Tabene rammer hårdt. Kubo bliver konfronteret med sandheden om sine forældre og
hvordan hans far blev dræbt. Oven i købet viser
det sig at aben og billen er henholdsvis hans
mor og hans far, som begge dør i kampen mod
Kubos bedstefar og tanter.
Til slut konfronterer Kubo sin bedstefar og
besejrer ham. Bedstefar-monstret bliver til en
ganske almindelig bedstefar uden erindring om
de grusomme ting han gjorde som monster.
Landsbyboerne bilder bedstefaren ind, at han
er en rar gammel mand, og fortæller ham om
alle de gode gerninger, han plejede at udføre.
Kubo tager afsked med sine forældres ånder,
som sammen med de øvrige døde i landsbyen
svæver bort over en sø.

Censuren anbefaler, at publikum skal være
mindst syv år. Jeg vil mene, at man roligt kan
gemme denne film til børn som er noget
ældre. De må gerne være i hvert fald 10, men
hvis man kan overbevise de 13-årige om, at de
skal se den, vil de nok få endnu mere ud af at
gennemleve, hvordan det opleves at miste
sine forældre og at give slip på dem.

Indledning
Medlemmerne skal vide, at det er en film, som
er anderledes end meget andet de ser. De bør
også vide, at hvis de giver sig hen til fortællingen, får de sig en oplevelse ud over det sædvanlige.

Kim Bruun, DaBUF Filmudvalg
& Odense Filmklub for Børn og Unge

Oscar 2017 - Nomineret til Bedste
Animationsfilm samt Bedste Visuelle
Effekter. BAFTA Awards 2017 Vinder af Bedste Animationsfilm.
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

DATA:

Kæledyrenes hemmelige liv
USA /Japan 2016
Instr.: Yarrow Cheney & Chris Renaud
Manus: Cinco Paul m.fl.
DK stemmer: Anders Matthesen,
Neel Rønholt, Mick Øgendahl,
Amin Jensen m.fl.
Censur: 7

Spilletid: 87 min.
Udl: UIP
Prem: 4/8-2016
Aldersvurdering: Fra 6 år
KUN PÅ DVD OG BLURAY

KÆLEDYRENES
HEMMELIGE LIV
Handling
Hvad foregår der egentlig derhjemme med alle
de kæledyr, der bliver forladt om morgenen,
når deres ejere tager på arbejde? Svaret er en
hel del! Undulater tænder for fjernsynet og
leger jagerpiloter, kattene går på rov i køleskabet og hundene får massage af røremaskinen
eller lytter til death metal på anlægget.
Den lille søde terrier, Max, er dog knap så uregerlig. Han venter hver dag trofast på, at hans
elskede Katie kommer hjem fra arbejde. Men
en dag kommer hun ikke hjem alene - hun
medbringer det store gadekryds Duke, som
hun forventer, at Max bare vil hygge sig med.
Men Max har ikke tænkt sig at dele hverken
bolig eller Katie med nogen. De følgende dage
foregår der derfor en større magtkamp mellem
de to hunde, når Katie har forladt hjemmet. Det
ender dog galt, da begge hunde mister deres
hundetegn og kommer ud blandt New Yorks
høje bygninger.
På gaderne bliver Max og Duke udsat for lidt af
hvert, indtil at de pludselig møder kaninen
Snefnug, der har skabt en undergrundshær af
forladte kæledyr, og som ønsker hævn over
både mennesker og alle de kæledyr, der ikke
har det godt. Kort sagt; et tvivlsomt selskab,
som Max og Duke da også hurtigt opdager.

De forsøger af flere omgange, at komme væk
fra Snefnug og hans håndlangere, men flere
gange er det forgæves. Heldigvis er der hjemme i Max´ lejlighedskompleks en forfinet hund,
Glitter, der er meget forelsket i Max. Hun får de
andre dyr i ejendommen til at hjælpe hende
med at bringe Max hjem til Katie igen, og redningsaktionen bliver for fulde omdrejninger
igennem New York, inden han endelig er hjemme igen - og denne gang et par venner rigere.

Vurdering
I første omgang var min klare vurdering, at det
først og fremmest er en film, der primært henvender sig til børn og voksne, der selv har kæledyr derhjemme, og som derfor med lethed
kan købe præmissen om, hvad der foregår bag
de lukkede døre, når menneskearten er taget
på arbejde, og som synes, at det er sødt, at
høre dyr tale i halvanden time. For det bliver en
smule langt i spyttet, når historien for alvor
skal folde sig ud.
Der er masser af sjove momenter i fortællingen, særligt indledningen, hvor de forskellige
bipersoner præsenteres og vi oplever, hvordan
de hver især bliver ejere af ejendommen, når
‘the human has left the building’. Det fungerer
rigtig godt og giver gode grin. Men historien om

den lidt selvfede hund Max, der kommer væk
hjemmefra og både skal finde sig selv, sit
sande jeg og tilbage til hjemmet igen - det er
set rigeligt med gange.
Derfor er det heldigvis også forfriskende, når
filmen overrasker med noget af det mest psykopatiske, der er set længe i animationsfilmgenren. Kaninen Snefnug, der gnasker gulerødder og ser ondskabsfuld ud, løfter stemningen og filmens originalitet op - og det er også
nødvendigt. Den vækker på mange måder
minder om den jordbærduftende teddybamse
fra Toy Story 3, begge er de i hvert fald lige til
at kramme og blive bange for på samme tid.

Indledningen
Overraskende nok er det vel egentlig ikke så
ofte, at vi viser noget, der handler om vores
kæledyr. Som oftest spiller de en birolle i fortællingen, og er enten et sidekick eller en del af
scenografien. Men i denne film får de altså
hele filmen for dem selv, mennesket er trukket
meget i baggrunden og i stedet er kæledyrene
i centrum. Det skal selvfølgelig udnyttes til at
tale om netop disse kæledyr. Det er jo selvfølgelig lettest, hvis man selv har haft eller har et
kæledyr, som man har nogen gode anekdoter
at fortælle om. Måske kan man også huske tilbage på sin skoletid og på det kæledyr, som
man altid drømte om at få - og måske aldrig
fik. Har man mulighed for at tilgå en internetbrowser på det store lærred, så kunne man
også vise nogle af de sjove filmklip fra YouTube, der omhandler kæledyr i sjove situationer. Det er altid et hit - uanset alder!

Jan Frydensbjerg,
DaBUF Filmudvalg

Annie Awards 2017 - Nomineret til
‘Outstanding Achievement in Character
Design in an Animated Feature
Production’. Kids’ Choice Award +
People’s Choiche Award 2017 - Nomineret
til Favorit Animationsfilm.
Nyhedskatalog - 2017/2018
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DATA:

Lion
Australien/USA/GB 2016
Instr.: Garth Davis
Manus: Luke Davies
Medv.: Dev Patel, Rooney Mara,
Nicole Kidman, David Wenham m.fl.

Censur: 11
Spilletid: 119 min.
Udl: Scanbox
Prem: 9/2-2017
Aldersvurdering: Fra 15 år

LION

Handling

Vurdering

Femårige Saroo falder i søvn på en togperron,
efter han har fået lov af sin bror, til at tage med
ham på natarbejdet. Han vågner igen, forvirret
og uden sin bror, og beslutter sig derfor for at
lede efter ham, hvorved han forvilder sig ind i
et tog, der bringer ham til Kolkata, 1500 km fra
hans eget hjem. Her taler folk et fremmed
sprog, og Saroo må klare sig som forladt og
ensomt gadebarn – en tilværelse, han deler
med tusindvis af andre børn, der lever et farligt
liv på gaden.

Lion er en fremragende film, der især i første
halvdel tegner et portræt af et samfund, som
er så fattigt, at ensomme, forsvundne og forladte børn på gaden generelt accepteres. Filmen er enormt fængende og realistisk, og
historien om lille Saroos ihærdige forsøg på at
overleve det hårde liv på gaden er gribende.
Samtidigt er fortællingen om Saroos længsel
for at finde hjem, finde sin familie, og forstå sig
selv også medrivende, og som publikum håber
man inderligt, at det lykkes.

Han ender på et børnehjem, som heller ikke er
et rart sted, og efterfølgende bliver Saroo
adopteret af et australsk par i Tasmanien, hvor
han vokser op i helt andre omgivelser, og herefter flytter til storbyen for at studere. Her
rammes han pludseligt af minder fra sin barndom, og en inderlig trang til at finde hjem.
Svage erindringer fra barndommen og Google
Earth’s satellitbilleder er det eneste, der kan
hjælpe ham, men samtidig bliver Saroo mere
og mere splittet mellem fortid og nutid.

Filmen skildrer på den ene side den barske
hverdag med sult, vold og frygt, for tusindvis af
indiske børn, alt imens der også sættes fokus
på identitet, opvækst og behovet for at kende
sig selv og sit ophav. Selvom problematikken
med de mange gadebørn kan synes uoverkommelig, er filmen en mirakelfortælling, der
endda er baseret på en autentisk historie.
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Lion er en af de bedste film, jeg har set, og det
er umuligt ikke at blive rørt over den fine for-

tælling. Jeg vil mene, at filmen egner sig til
unge fra 15 år og opefter.

Indledning
Hvert år forsvinder cirka 80.000 børn i Indien,
og størstedelen af dem findes aldrig igen.
Disse børn må leve et farligt og hårdt liv på
gaden, og det er kun en lille del af dem, som er
heldige nok til at blive adopteret til gode hjem.
Livet på gaden er for hovedparten af børnene
præget af undertrykkelse, sult, vold, seksuelt
misbrug og udnyttelse. Lion sætter fokus på
disse børn, og intentionen med filmen er at
oplyse om dette kæmpe problem, som man
ikke altid hører om. Derfor vil det være oplagt
at tale om gadebørnene, og et samfund med
enorm fattigdom, hvor disse ting ofte accepteres, fordi det kan virke umuligt at komme
problemet til livs.
Fie Flatau, 17 år
Oscar 2017 - 6 nomineringer bl.a.
Bedste Film. Golden Globes 2017 4 nomineringer bl.a. Bedste Drama.
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

DATA:

Little Men
USA/Grækenland 2016
Instr. & manus: Ira Sachs
Medv.: Theo Taplitz, Michael Barbieri,
Jennifer Ehle, Paulina García m.fl.

Censur: A
Spilletid: 85 min.
Udl: Angel Films
Prem: 17/11-2016
Aldersvurdering: Fra 11 år

LITTLE MEN
Handling

Vurdering

Indledning

Dramaet begynder den dag Jakes farfar dør og
familien flytter fra Manhattan til Brooklyn for at
overtage den lejlighed som farfaren har efterladt. Jake er en stille, indadvendt dreng, der
mest af alt holder af at sidde og tegne for sig
selv. Jake har aldrig rigtig haft nogle venner,
men i Brooklyn falder Jake hurtigt i spænd
med den jævnaldrende dreng Tony. Tonys enlige mor, Leonor, ejer den kjolebutik som befinder sig i lejlighedens stueetage, og de to drenge begynder hurtigt at bruge al deres fritid
sammen og får opbygget et helt særligt venskab.
Deres venskab bliver dog sat på prøve, da
Jakes forældre må øge huslejen for Leonors
kjolebutik, og Leonor af økonomiske grunde
presses til at bringe nogle sandheder frem om
farfarens holdninger til sin søns liv.

Little Men er på ingen måde et stort opblæst
drama, men derimod en ærlig lille film om to
familier, der grundet virkelighedens kedelige
realiteter ender i konflikt mod deres vilje. Det
smukke og interessante ved denne film er, at
alle karakterer, på både voksen- og børnesiden,
er skildret sympatiske i tilpas grad til at man
forstår deres bevæggrunde for at handle som
de gør. Filmens konflikt tager afsæt i voksenproblematikker, men fortælles med drengenes
venskab som omdrejningspunkt og formår på
meget fin vis at formidle de misforståelser, der
kan opstå mellem børn og voksnes virkeligheder. Særligt hvis man ikke inddrager hinanden i
situationens tanker og bekymringer.

Det er nok desværre sådan hjemme hos jer, at
det er jeres forældre som bestemmer og nogle
gange så tager jeres forældre nogle beslutninger, der også påvirker jer. Måske har I prøvet at
flytte til en ny by eller måske har jeres forældre planlagt sommerferie samtidig med jeres
fodboldlejr, som gør at du nu ikke kan komme
med. I sådanne situationer kan man ikke lade
være mere at tænke, at de voksne bare overhovedet ikke forstår noget som helst. Og hvorfor tænker de ikke på, hvad du gerne vil og dit
liv? Det er det filmen ‘Little Men‘ handler om –
venskab og det at være familie, og de misforståelser, der kan opstå mellem børn og voksne, når man prøver at skåne hinanden for kedelige realiteter.

I begyndelsen bemærker drengene ikke forældrenes konflikt, men i takt med at konflikten
vokser tvinges drengene til at forholde sig til
de voksnes stridigheder og kæmpe for deres
venskab.

Nyhedskatalog - 2017/2018

Filmens tempo vil kede de hurtige i biografsalen, men ‘Little Men‘ er en charmerende lille
film med noget på hjertet, og som tager sine
karakterer og sit publikum alvorligt. For mig er
dette en god film til filmklubbrug, fordi den skaber indsigt og forståelse i egen og ens forældres verden, mens den handler om venskab, familie og modet til at følge sine drømme.

Anette Vibeke Jensen,
DaBUF Best.
Berlinalen 2016 - Nomineret til en
Krystal Bjørn i Generation K+. Chlotrudis
Awards 2017 - Vinder af Bedste Film.
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DATA:

Miss Peregrine’s Home
for Peculiar Children
Belgien/USA/GB 2016
Instr.: Tim Burton
Manus.: Jane Goldman & Ransom Riggs
Medv.: Eva Green, Asa Butterfield,
Samuel L. Jackson, Allison Janney m.fl.

Censur: 11
Spilletid: 127 min.
Udl: SF Studios
Prem: 29/9-2016
Aldersvurdering: Fra 12 år

MISS PEREGRINE’S HOME
FOR PECULIAR CHILDREN
Handling
Jacob lever et ganske almindeligt teenageliv i
det amerikanske, hvor han arbejder i et supermarked i sin fritid. En dag ringes han op i butikken, da hans demente farfar forsøger at få fat
på ham.
Han bliver kørt dertil af butiksbestyreren Shelly,
som han arbejder hos, og da han ankommer er
farfarens hus endevendt og smadret. Farfaren
mangler. Jacob finder en lommelygte og følger
sporet efter hans farfar. Han finder ham i baghaven, uden øjne og tæt på at forlade livet.
Inden farfaren dør, når han dog at sige nogle enkelte sætninger til Jacob.
Hans sidste ord bliver: ‘Jeg troede, at jeg kunne
beskytte dig. Jeg skulle have sagt det for år tilbage‘. Da farfaren er gået bort, kommer Shelly
ham til undsætning og skyder et monsterlignende væsen, der var på vej mod Jacob og farfaren. Farfaren og Jacob har altid haft et tæt
forhold. Farfaren fortalte historier om en lille ø
ved Wales´ kyst, hvor Miss Peregrine bestyrer et
børnehjem, der gemmer på en masse hemmeligheder og overnaturlige kræfter.
Farfaren fortalte, at han selv havde boet på
hjemmet sammen med en flok meget specielle
børn. Jacob har altid troet, at det blot var historier, men da han efterfølgende modtager en
gave fra farfaren, finder han et postkort fra Miss
Peregrine. Han får derfor lov til at tage til øen
sammen med sin far, på anbefaling fra deres
familiepsykolog.

Da de ankommer til øen, virker det ved første
øjekast som et meget tomt sted. På den lokale
kro møder de dog nogle mennesker, og mens
faren tager til stranden for at studere fugle, bliver Jacob fulgt til den anden ende af øen af to
lokale drenge. Her bliver han dog efterladt og
finder et sønderskudt børnehjem,
Næste dag tager han derhen igen, og da han
vandrer omkring i ruinerne, ser han pludselig
flere skikkelser og personer, som han kan genkende fra farfarens billeder. Han falder og slår
hovedet, men vågner så op og bliver præsenteret for dem alle. De vil have ham i sikkerhed,
men da han kommer tilbage til hotellet, er tiden
en anden. Jacob befinder sig midt i 2. verdensskrig. Det er den 3. september 1943 - og denne
dag gentager sig selv, hver eneste dag, som et
loop. Han møder Miss Peregrine, der viser ham
rundt på børnehjemmet og fortæller, at loopet
er skabt, så de hver dag kan leve den samme
dag om og om igen. Han præsenteres for de
sælsomme personer, der befolker børnehjemmet. Jacob leder herfra efter sandheden om sin
farfar, og erfarer snart at børnene med de overnaturlige kræfter kæmper for deres liv, at monstre står på spring for at afslutte det og at han
selv spiller en væsentlig rolle, hvis børnehjemmets beboere skal reddes.

Vurdering
Som det lange handlingsresume formentlig sig-

nalerer, så er der tale om en film med en noget
kompleks historie. Den stiller krav til tilskueren
om at følge med, men hvis det glipper indimellem, så er der som altid i Tim Burtons film et
fantasifuldt univers og en visuel stil i særklasse
at fortabe sig i. Selve historien kan forekomme
noget rodet, men skåret ind til benet, så handler
det om en dreng, der i stedet for at sørge over
farfarens død, handler for at gøre ham ære og
opklare de mysterier, han blev fortalt om i barndommen. Forældrene er underligt passive og
uden nævneværdig forståelse for deres barns
sorgbearbejdelse.
Kontrasten finder Jacob derfor på børnehjemmet, hvor flokken - ledt af Miss Peregrine - står
sammen for at kæmpe for deres liv. Filmen skal
dog først og fremmest ses på grund af det unikke univers og persongalleri, og den vil være et
fint input til de ældste grupper - man skal dog
være opmærksom på, at monstrene er ret så
uhyggelige og vil kunne skræmme de lidt sarte
sjæle. Der er en vis lighed med monsteret i
Pan´s Labyrint, og den er jo som bekendt ikke
for børn.

Indledning
Det vil være oplagt at fortælle lidt om filmmageren Tim Burtons tidligere film, da han jo - som
en af de få -må siges at have en rød tråd i sine
filmfortællinger. Det gotiske, skræmmende, ofte
ukendte og anderledes er således en fælles tematik, når man ser på film som Batman, Edward
Saksehånd, Beetlejuice, Corpse Bride, Dark
Shadows, Sleepy Hollow, Alice i eventyrland og
The Nigthmare Before Christmas. Og listen
kunne fortsætte. Derudover vil det være oplagt
at nævne, at filmen er baseret på en bog af
Ransom Riggs, der blev inspireret til historien,
da han fandt gamle billeder af børn, der syntes
at have overnaturlige eller magiske kræfter.

Jan Frydensbjerg,
DaBUF Filmudvalg
Academy of Science Fiction, Fantasy &
Horror Films 2017 - Nomineret til Bedste
Fantast Film. People’s Choice Award 2017
- Nomineret til Favorit Drama.
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Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

DATA:

Mit liv som squash
Frankrig 2016
Instr.: Claude Barras
Manus: Gilles Paris m.fl.
DK stemmer: Frederik Rosendahl,
Ditte Gråbøl, Frederikke Malou
Guldbæk Glad m.fl.
Censur: 7

Spilletid: 66 min.
Udl: Angel Films
Prem: 9/2-2017
Aldersvurdering: Fra 10 år
Filmen kan bookes med DK tale og
i org. version

MIT LIV SOM SQUASH

Handling
I denne stop-motion film følger vi drengen
Ikaros, som bliver kaldt Squash. Han er 9 år og
bor alene sammen med sin mor, som hverken
er særlig nærværende eller kærlig. Hun taler
med fjernsynet og skyller hele sit triste liv ned
med øl, når hun da ikke skælder ud på drengen
og er voldelig. Squash samler de mange dåser
sammen og leger med dem i sit lille rum oppe
på loftet. En dag, hvor moren kommer op til
ham, åbenbart for at straffe ham (igen), får
drengen lukket loftslemmen så hurtigt, at man
kan høre at moren falder ned. Efterfølgende
lader filmen os forstå, at hun er død i faldet.
Der er ingen kontakt til faren, der vist har forladt sin familie for længe siden, så Squash bliver overgivet til myndighederne.
Hos politiet møder han en flink betjent,
Rasmus, der selv kører drengen til børnehjemmet ”Springvandet”. Her er der mange børn
med andre ulykkelige skæbner og den generelle opfattelse at ”der er ingen, som elsker os”.
En af drengene, Simon, har taget føringen, så
han mobber alle svage og nye børn. Når han
har dén tone på, kan ingen føle sig sikker, men
efterhånden viser han sig ligeså sårbar som de
andre. Da Simon gradvist falder ind i gruppen,
får børnene etableret et godt kammeratskab.
Squash finder fred ved at tegne de mange siNyhedskatalog - 2017/2018

tuationer på børnehjemmet og skrive breve til
sin politi-ven. En ny pige, Camille på 10 år, bliver Squash’s gode ven, så Rasmus inviterer
begge børn hjem på weekend - og på en fornøjelig tur i Tivoli.
Personalet på børnehjemmet fremstilles som
venlige mennesker, der er på børnenes side.
Hele flokken kommer på bustur, hvor de oplever sne, disko-fest og en spirende undren over
kærligheden og voksenlivet. Det bliver en mindeværdig ferie - og et af filmens lyspunkter.
Hjemme igen bliver der brug for sammenholdet, da Camilles moster bestemt ikke vil hende
noget godt. Efter kort tid får den stride moster
held med at få pigen ”udleveret” med det formål at få tildelt plejelønnen, selvom personalet prøver at forhindre det. Børnene rotter sig
sammen og får held til at opspore Camilles
nye opholdssted, så hun bliver bragt i sikkerhed. Det lykkes dem også at få bevist, at det
var begær efter penge, der stod bag mosterens pludselige ønske om at ville have pigen.

Vurdering
Filmen har modtaget flere internationale priser, men er svær at vurdere. Efter min mening
smitter den deprimerende start af på stemningen i resten af filmen. Samtidig er det også
en stærk og vedkommende film, der tør tage

alvorlige emner som tab af forældre, social belastning, sorg, ensomhed og længsler op. Den
foregår i et roligt tempo og giver et indblik i en
mindre tilgængelig verden, en slags socialrealistisk film i et børneunivers. Grundtonen er
ret trist, så man bliver helt bevæget over at
børnene får støtte af personalet og får lov at
nyde friheden på ferie. Det er rørende at følge
børnenes spirende kammeratskab og evne til
at komme videre, trods de hårde skæbner, som
har præget deres barndom.

Indledning
Man kunne henlede opmærksomheden på, at
filmens børn har haft forældre, der svigtede
dem af forskellige grunde, men at de møder
gode voksne i ”den offentlige sektor” (der ellers ofte er udskældt i disse dage) – og at
børns vilkår for at vokse op kan være meget
forskellig fra en opvækst i en ”almindelig” familie i Danmark. Filmens optagemidler og animation kunne også omtales.

Kirsten Østergaard Nielsen,
DaBUF Filmudvalg & Aarhus Børnefilm
Oscar 2017+ Golden Globes 2017 Nomineret til Bedste Animationsfilm.
European Film Awards 2016 - Vinder af
Bedste Animationsfilm.
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DATA:

Moonlight
USA 2016
Instr. & manus.: Barry Jenkins
Medvirkende: Mahershala Ali,
Naomie Harris, Trevante Rhodes,
Ashton Sanders m.fl.

Spilletid: 111 min.
Udl: Camera
Prem: 9/2-2017
Aldersvurdering: Fra 11 år
FILMEN KAN KUN BOOKES FRA 1/9
TIL 31/12-2017

MOONLIGHT
Handing
Narkohandleren Juan redder den unge dreng
Chiron, der gemmer sig fra nogle bøller. Juan
lader Chiron overnatte hos ham og hans kæreste Teresa, inden han kører Chiron hjem til sin
stofmisbrugende mor Paula. Chiron fortsætter
med at besøge Teresa og Juan, der råder ham
til at finde sin egen vej i livet. Chiron afslører, at
han hader sin mor, inden han spørger Teresa
og Juan, hvad ‘faggot’ betyder. Juan forklarer
ordet og svarer, at der ikke er noget galt i at
være homoseksuel.

Som voksen er Chiron blevet narkohandler i
Atlanta. En aften modtager han et opkald fra
Kevin, der undskylder for sin opførsel, da de var
yngre, og inviterer Chiron på besøg. Paula, der
er kommet i behandling for sit misbrug, undskylder for at have været en dårlig mor. Chiron
tilgiver hende og tager til Miami for at besøge
Kevin, der nu arbejder som kok og har et barn
med en tidligere kæreste. Til sidst indrømmer
Chiron, at han ikke har været sammen med
andre, siden deres møde på stranden.

Indledning
Vurdering

Da Chiron bliver teenager går hans dage med
at undgå klassekammeraten Terrel, der ofte
mobber ham, mens han tilbringer stadig mere
tid med Teresa, som bor alene efter Juans død.
Paula er blevet afhængig af crack og prostituerer sig selv for at kunne betale for sit misbrug.
Kammeraten Kevin er Chirons lyspunkt i hverdagen. En aften mødes de på den lokale
strand, hvor de ender med at kysse hinanden
og finder ud af, at de nok er mere end bare
gode venner. Kevin, der er bange for at fremstå
svag, bliver dagen derpå manipuleret af Terrel
til at tæske Chiron. Senere vælger Chiron at
gøre gengæld ved at smadre en stol henover
ryggen på Terrel, hvorefter Chiron bliver taget
med af politiet.
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prøve at slippe fri, uden at have den følelsesmæssige styrke til at gøre det. På den måde er
Moonlight - til trods for det miljø, hvori den foregår - en universel coming-of-age-historie,
der er præget af markante tragiske undertoner. Heldigvis er slutningen håbefuld! Filmen
kan vises for de ældste hold fra 11 år og opefter, men i virkeligheden skal man nok være et
par år eller tre ældre end det, for at få mest
muligt ud af den.

Moonlight er en af de film, man rigtig gerne vil
se. Det er ikke bare fordi, den ganske enkelt har
en god historie, men også fordi den netop fortæller en lille historie fra en lille afkrog af et
samfund, om hvilket mange oftest kun har et
overfladisk kendskab.
Visuelt har vi med en nærmest poetisk film at
gøre - en fornemmelse, hvortil musikken bidrager. Her er det en blanding af klassisk
musik og - især i sidste tredjedel - rap, der
både løfter filmen drømmende op og klasker
den hårdt ned i den rå virkelighed igen. Moonlight er først og fremmest en film, der fortæller om, hvordan det er at skille sig ud i en hård
verden, der ikke tillader dette; hvordan det er at

Moonlight er egentlig forholdsvis lettilgængelig. Når det så er sagt, kunne man meget vel
tale om USAs racemæssige spændinger, der
er lige så gamle som landet selv, og som på
mange måder er forklaringen på det miljø og
den livssituation, som filmens karakterer befinder sig i.
Marc Honoré,
DaBUF best.

Oscar 2017 - Vinder af 3 Oscars bl.a.
Bedste Film herudover 5 nomineringer.
Golden Globes 2017 Vinder af Bedste Drama.

Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

DATA:

Månens Vogter
Frankrig 2014
Instr.: Alexandre Heboyan
DK stemmer: Dar Salim,
Mikkel Boe Følsgaard, Cecilie Stenspil,
Christian Fuhlendorff m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 86 min.
Udl: Sweet Chili Entertainment
Prem: 11/5-2017
Aldersvurdering: Fra 7 år

MÅNENS VOGTER

Handling
Legenden fortæller, at den første vogter af
solen fangede solen og bragte den tættere på
verden for at få lys og varme. Den første månevogter lokkede månen til natlandet, hvor den
giver drømme til alle væsner. Siden er der blevet udpeget vogtere af de to himmellegemer
med 150 års mellemrum ved en spektakulær
ceremoni.
Denne ceremoni vil Glimt for alt i verden deltage i. Problemet er blot, at hun er skabt af voks.
Så hun smelter, hvis hun kommer ud i solen og
størkner, hvis hun bliver kold. Under ceremonien sker noget uventet: Månevogterens lærling
bliver ikke udvalgt som efterfølger. I stedet bliver faunen Mune modvilligt udpeget. Tvivlen og
usikkerheden udnytter underverdens hersker
Necros til at stjæle solen.
Nu er det op til Mune og den selvsmagende
vogter af solen, Sohen, at vinde solen tilbage.
Med sig får de Glimt, som er enormt vidende
om planetens og vogternes historie – en viden
de andre to ikke er tynget af. Men som viser sig
at være yderst brugbar. Det lykkes omsider den
brogede flok at finde frem til Necros’ tilholdssted og at kæmpe imod ham. Men Glimt mister livet i kampen, som de andre to til slut vinNyhedskatalog - 2017/2018

der. Lykkeligvis har Mune fået helbredende
kræfter, så han kan genskabe og -oplive Glimt.
Og de to sværmeriske sjæle kan kysse hinanden.

Vurdering
Verdenen i Månens Vogter er en tilsyneladende ret lille planet, befolket af fantasifulde, fascinerende væsner. I det hele taget er denne
verden én, undertegnede ville nyde at gå på
opdagelse i igen; der er kælet så meget for detaljerne, at filmen sagtens tåler et gensyn bare
for dét. Et af mine yndlingsbilleder er de to
væsner, som trækker solen henholdsvis
månen rundt om planeten i lange kæder.
Måske hænger min fascination af detaljen
sammen med, at historien i den første tredjedel er en lille smule stillestående. Hvilket kan
være en kvalitet i sig selv. I hvert fald var de tilstedeværende børn til visningen ved filmgennemsyn i Hadsund godt underholdt og syntes
godt om filmen.
Det er netop én af de kvaliteter, vi kan tilbyde i
børnefilmklubberne – mødet med film og verdener der tager sig tid til at udforske, hvad det
betyder at være et levende væsen med drømme, håb, tvivl og alt det andet, som gør os så
særegne.

Som antydet skal man være opmærksom på,
at filmen i slutningen tager en drejning imod
mere voldsomhed: Høje lyde, hurtige klip, forskrækkede ansigter, onde karakterer i fremgang. Ikke mindst kan det være en udfordring
for de små, at den ene af hovedpersonerne
dør. De har nok svære end os ved at gennemskue, at hun nok bliver oplivet igen med den
magi Mune har vist, han besidder.
Den anspændte afslutning får mig til at mene,
at publikum helst skal være mindst 7 år. Men
hvis man i sin indledning gør opmærksom på,
at Glimt altså overlever, og i øvrigt kan fornemme børnenes sindstilstand, går den måske
også med nogle, som er lidt yngre.

Indledning
Dette er en lidt særlig film, hvor man skal
lægge mærke til de mange fine detaljer og
omhu, der er lagt i verdenen.

Kim Bruun, DaBUF Filmudvalg
& Odense Filmklub for Børn og Unge

TIFF Kids International Film
Festival 2015 - Vinder af Bedste Film
(8-10 år). Tokyo Anime Award 2015 Vinder af Bedste Film.
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DATA:

Nerve
USA 2016
Instr.: Henry Joost & Ariel Schulman
Manus: Jeanne Ryan & Jessica Sharzer
Medv.: Emma Roberts, Dave Franco,
Emily Meade, Miles Heizer m.fl.

Censur: 11
Spilletid: 96 min.
Udl: Nordisk Film
Prem: 25/8-2016
Aldersvurdering: Fra 13 år

NERVE
Handling
Er du watcher eller player? Det er spørgmålet i
filmen Nerve, hvor Vee, der er en seriøs og genert gymnasieelev, gør op med det ensformige, men også trygge liv, hun har haft indtil nu.
Hun har levet hele sit liv på sidelinjen og i skyggen af sine venner, indtil hun en dag støder på
online spillet NERVE, der tvinger hende til at
tage stilling – er hun watcher eller player?
Vee beslutter sig for at prøve en enkelt udfordring i spillet, der virker som et sjovt og ufarligt
spil, og her møder hun Ian, der er en erfaren
player. Men spændingen og konkurrencen er
svær at slippe igen, og Vee fanges hurtigt i
adrenalinsuset og Ians mystiske karakter, og
sammen med ham sætter hun alt på spil i

kampen for points. De to viser sig at være et
perfekt makkerpar, men det udvikler sig hurtigt
til et kompliceret spil, som ingen af dem har
kontrol over.
Pludselig er alt ikke er så harmløst, som det tilsyneladende ser ud, og da spillet leder Vee hen
mod den store finale, handler det nu om liv og
død.

Vurdering
Nerve sætter fokus på ungdommens håndtering af den enorme adgang til internet, smartphones og sociale medier, og adfærden på
nettet, der ved første øjekast kan virke anonym
og harmløs. Lige meget om man er den aktive,
eller den, der bare ser til, deltager man i spillet,

og muligheden for at gemme sig bag en
skærm gør det kun nemmere at være medskyldig.
Filmen viser, hvordan man som teenager forsøger at bryde ud af det trygge, ensformige
hverdagsliv og få et adrenalinrush, hvilket kan
lade sig gøre ved hjælp af internettet. Den parallelle virkelighed, som man nemt bliver fanget i og afhængig af, fungerer som et sted,
hvor man kan være den person, som man
drømmer om, uden at være tynget af andres
opfattelse, hvilket kan føre til en ukritisk deling
af personlige informationer. Her kan man være
en player, selvom man hele sit liv har været en
watcher.

Nerve er en rigtig god film, fyldt med action,
spænding og kærlighed, der samtidig giver et
bud på, hvordan fremtiden kan blive, og selvom historien kan synes lidt overdramatiseret,
virker det slet ikke så usandsynligt, at et online spil som NERVE kan blive en realitet. Allerede nu er spil som Pokemon GO blevet en
kæmpe succes, og med Snapchats lancering
af ‘Spectacles‘, som er briller, der filmer din aktivitet, er der basis for en vildere internetkultur.
Filmen afspejler især teenageres færden på
internettet, der har et enormt fokus på likes,
popularitet og eksponering, hvor vi ser selfies i
massevis, bloggere, YouTube-stjerner, og derfor vil jeg mene, at den primært henvender sig
til de unge, fra 13 år og opefter.

Indledning
En vigtig pointe i filmen er netop vores adfærd
på internettet, og den lægger dermed op til
diskussionen af de konsekvenser, det kan
have, når man deler personlig information, deltager i interaktive spil, og generelt eksponerer
sig selv på nettet. Selvom man kan føle sig beskyttet og anonym bag skærmen og et brugernavn, kan man hurtigt blive fanget i behovet
for anerkendelse, eller opleve at andre har fået
adgang til information, som man måske troede var beskyttet.
Fie Flatau, 17 år

People’s Choice Award 2017 Nomineret til Favorit Thriller.

30

Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

DATA:

Operation Arktis
Norge 2014
Instr. & manus.: Grethe Bøe
Medv.: Kaisa Gurine Antonsen, Leonard &
Ida Leonora Valestrand Eike m.fl.
Censur: 7

Spilletid: 88 min.
Udl: Nordisk
Prem: Ingen dansk biografpremiere
Aldersvurdering: Fra 10 år
Filmen kan bookes med både dansk
dub og i org. version

OPERATION ARKTIS
Skolen I Biografen” med stor succes. Der er
mange flotte naturscener i filmen og et vigtigt
tema er kampen for at overleve i den vilde
natur, samt hvad det gør ved børnene at frygte for ikke at blive fundet. Musikken og lydene
er med til at opbygge spændingen, mens
måden filmen er klippet på kan virke meget
stærkt. Især scenerne hvor Julia opdager, at
de er på en øde ø og da hytten bliver angrebet
af en isbjørn, fik mig til at hoppe i sædet.
Forholdet mellem de tre søskende skifter undervejs i filmen og at de er tre gør alliancer
mulige. Der er således sekvenser med både
godmodigt drilleri, storesøster ved bedst og
endda ren mobning, hvor de yngste vender sig
mod Julia. Alle børn kan genkende disse hyggelige, irriterende og farlige oplevelser og selv
om man som voksen, kan synes det hele er lidt
for tydeligt, så virker det oprigtigt for målgruppen.

Indledning

Handling
Tre børn er flyttet fra Stavanger i Sydnorge til
Bodø i Nordnorge med deres mor. De savner
deres far og livet i Stavanger. Da Sindre kommer op og slås i skolegården råber hans lillesøster Ida, at deres storesøster Julia skal hjælpe ham. Men Julia stivner i situationen, da hun
ikke vil virke forkert i forhold til de jævnaldrende piger. Sindre løber væk og hans søstre følger efter. De kravler ind i en stor redningshelikopter, som de tror flyver til Stavanger, hvor
deres far er. Julia vil have dem ud, men pludselig er det for sent. Helikopteren letter- ikke til
Stavanger mod syd - men til Svalbard nord for
polarcirklen for at redde en forsker, som er blevet såret af en isbjørn.
Da helikopteren lander er det mørkt og børnene skynder sig ud og væk. Så letter helikopteren og det går op for Julia, at de ikke er i Stavanger. De finder forskerens hytte og da det
bliver lyst opdager Julia, at de er alene på en
øde ø i ishavet. De yngre søskende forstår ikke
Nyhedskatalog - 2017/2018

helt konsekvenserne og forventer, at Julia
løser alle problemer. Julia påtager sig rollen,
men kan ikke løse problemerne med mad,
kulde, isbjørne og radioen alene. Hun læser i
forskerens logbog om klimaforandringer og
hvordan det varmere vejr betyder, at havisen er
forsinket og isbjørnene derfor er fanget på øen
uden mad. Dagene går og de løber tør for mad
i hytten. De finder et fadebur, men mister maden da Sindre glemmer at lukke døren og en
isbjørn spiser det hele. Ida mister radioen i et
forsøg på at få hjælp og alt ser sort ud da Julia
er ved at drukne efter at have reddet Sindre
som gik igennem isen. Ida redder Julia og nu
står børnene sammen. Pigerne får reddet radioen, som Ida reparerer. Meget dramatisk bliver
de reddet, mens hytten brænder og stormen
raser.

Vurdering
Fin norsk film med danske tekster som ikke
har været i biografdistribution, men har været
vist for et antal 4.-6. klasser i ordningen ”Med

Kendskab til global opvarmning; det faktum at
temperaturen omkring polerne stiger og gør at
isen ikke dannes i samme omfang som tidligere, vil være godt inden man ser filmen. For
hermed trues isbjørnenes liv og selv om den
ligner en hyggelig bamse, så bliver den en
dødbringende jæger på jagt efter føde. Så livet
på øen er smukt, men også farligt og ensomt.
Ensomt er det også ”at være ny og føle sig
uden for gruppen” og dette er noget alle tre
børn føler og det er flugten fra denne følelse,
som bringer dem til Halvmåneøen. Desuden er
det oplagt at tale om de tre søskendes forhold
til hinanden. Den ansvarlige storesøster Julia,
det uansvarlige mellembarn Sindre og den
nørdede lillesøster Ida. Eller tænk hvis du skulle flytte fra din by til den anden ende af landet!

Hanne Cramer Køppler, Holger
Slangerup Børne- og Ungefilmklub

Amanda Awards 2015 - Vinder af Bedste
Børne- og Ungdomsfilm.
TIFF Kids International Film Festival 2015
- Vinder af Bedste Spillefilm.
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DATA:

Peddersen og Findus:
Den bedste jul nogensinde
Tyskland 2015
Instr.: Ali Samadi Ahadi
Manus: Thomas Springer
DK stemmer: Per Pallesen, Vitus
Magnussen, Lars Knutzon m.fl.
Censur: A

Spilletid: 83 min.
Udl: SF Studios
Prem: 24/11-2016
Aldersvurdering: Fra 5 år

PEDDERSEN OG FINDUS:
DEN BEDSTE JUL NOGENSINDE
Handling
Det er juletid i Sverige hos den rare opfinder
Peddersen og hans kat Findus, så der skal hygges. Den selvstændige kat har mange planer
og en meget lang huskeliste for at sikre det bliver ”den bedste jul nogensinde”. Der skal gøres
rent, laves mad, bages og købes ind, for hvad
er en juleaften uden pebernødder, sylte og
chokoladebudding? Der skal også findes et
flot juletræ, men da der falder mere sne end
Findus lige havde ønsket sig, må begge dele
udskydes til sidste dag før jul.
Det går selvfølgelig galt, da Peddersen forstuver sin fod under en vild kælketur i skoven, så
han får intet træ med hjem. Nu er den gamle
mand ikke meget bevendt - og som den stædige gamle knark han er, nægter han at spørge
andre. Han indstiller sig på en rolig jul i huset
for de to, men det passer slet ikke til Findus’
forestilling om en perfekt juleaften. Den må
nøjes med beundrende at se på, hvordan de
små fantasi-væsener (”Buklerne”) har styr på
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julen, så katten får meget ondt af sig selv.
Findus prøver derfor ihærdigt at overtale sin
ejer til at bede om hjælp; men nej. Der må
tænkes kreativt med de midler, som er i huset.
Peddersen og katten finder på alternativer til
hele arrangementet, så menuen bliver æg og
gulerødder, gaverne er hjemmelavede – og juletræet laves af en træstok og nogle grangrene. Udenfor skinner det smukke nordlys, så det
bliver faktisk helt julehyggeligt at fejre aftenen
sammen med en god ven, må Findus modvilligt indrømme.

rende tegnefilm, som jeg nu vil foretrække.
Katten med de store stirrende øjne kan i denne
udgave virke lidt ”lusket” og opfører sig ofte
som en forkælet og humørsyg teenager, mens
de voksne i filmen ter sig mere end fjollet indimellem.

Vurdering

Indledning

Det er den anden film fra den tysk-iranske instruktør Ali Samadi Ahadi, som udsætter Peddersen og Findus for en blanding af ’rigtige’
skuespillere og dyr sammen med animerede
væsener (katten og Buklerne). Selvom det
skulle være sket i samarbejde med den svenske forfatter Sven Nordqvist, som har skrevet
bøgerne om parret, så lykkes det ikke at indfange den hyggelige stemning, små plots og
skæve vinkler fra de populære bøger og tilsva-

Mit forslag er at forberede børnene på filmens
mix af rigtige mennesker og dyr – og så de animerede figurer, inklusiv de computer-manipulerede høns. Det kunne også være relevant at
anbefale bøgerne og de tidligere tegnefilm,
med håb om at børnene får lyst til den ”ægte
vare”.

Filmen er tilladt for alle. Det synes meget rimeligt, for målgruppen må være de mindre
børn. Den varer imidlertid 80 minutter, hvilket
let kan blive for lang tid for en 3-4 årig, men
også for de voksne, der følger med.

Kirsten Østergaard Nielsen,

Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

DATA:

Peter og Dragen
USA 2016
Instr. & manus: David Lowery
DK stemmer: Neel Rønholt, Finn Nielsen,
Frederik Riebeling Jørgensen,
Laura Lünell m.fl.
Censur: 7

Spilletid: 103 min.
Udl: Disney
Prem: 13/10-2016
Aldersvurdering: Fra 7 år
Filmen kan bookes med DK tale
og i org. version

PETER OG DRAGEN
Handling
I et forsøg på at undvige en hjort kommer
drengen Peter og hans forældre ud for ulykke,
hvor Peter er den eneste, der overlever. En
ulveflok jager Peter ind i skoven, hvor han bliver reddet af en stor, grøn drage, som Peter
vælger at kalde Elliot.
Seks år senere støder Peter, der nu er 11 år
gammel, på et hold af skovhuggere ledet af
Jack, der er kæreste med parkbetjenten Grace.
Da Peter prøver at løbe væk, bliver han ved et
uheld slået bevidstløs af Jacks bror, Gavin, og
bliver taget med til det lokale hospital, mens
Gavin sætter jagten ind på Elliot. Grace overtaler Peter til at bo hos hendes familie.
I mellemtiden sætter Gavin jagten ind på Elliot. Efter at have set en tegning af Elliot, som
Peter har tegnet, bliver Grace af sin far rådet til
at stole på Peter og finde Elliot. Gavin og gruppen af skovhuggere kommer dem dog i forkøbet. De bedøver og fanger Elliot, men inden
myndighederne dukker op for at undersøge Elliot, bliver han reddet af Graces far og kørt tilbage mod skoven på en lastbil.
I vrede blokerer Gavin flugtvejen henover en
bro, men vægten fra Elliot har ødelagt lastbilens bremser, og de pløjer derfor direkte gennem Gavins blokade. Elliot bliver skræmt og
begynder at spy ild mod politiet, der nu er dukket op. Ildens varme får broen til at kollapse og
den bil, hvori Grace og Jack befinder sig, forsvinder pludselig ned i slugten.
I sidste øjeblik bliver de reddet af Elliot, der efterfølgende flygter tilbage til skoven sammen
med Peter. Elliot får dog overbevist Peter om,
at de ikke vil være i sikkerhed sammen. Peter
tager derfor afsked med Elliot og flytter ind
hos Graces familie, mens Elliot vender tilbage
til bjergene i skoven alene. Graces familie
adopterer Peter, og alle glemmer langsomt alt
om Elliot. Ikke desto mindre opsøger Peter og
hans familie Elliot igen og finder ud af, at han
er blevet genforenet med sin artsfæller.

Vurdering
Peter og dragen er en genindspilning - eller
måske rettere en nyfortolkning - af filmen med
samme navn fra 1977. Hvor den oprindelige
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film er en lidt syret musical-komedie udført
med en kombination af realfilm og tegnefilm,
er genindspilningen noget mere nede på jorden med en mere ‘pæn’ stil, hvor man forsøger
at få det animerede til at glide mere naturligt
sammen med realfilmen.
Til trods for, at vi her har med en ny udgave af
Peter og dragen at gøre, fremstår den alligevel
noget nostalgisk og gammeldags. Det er en
rigtig familiefilm af den slags, der ikke må
støde nogen, men det gør egentlig ikke så
meget. Her er familiær varme i massevis, og
man kan næsten ikke andet, end at blive rørt af
forholdet mellem Peter og Elliot. Samtidig
byder filmen på nogle fint fortalte budskaber
om venskab til trods for forskellighed, og om at
vi alle sammen har et sted, hvor vi passer ind.

Indledning
Man kan meget vel fortælle om den gamle udgave af filmen og sammenligne den med den
nye. Alt efter aldersgruppen, man viser filmen
for, kan det måske også være en god idé at advare om nogle af filmens triste scener. Scenen, hvor Peter mister sine forældre i bilulykken, samt scenen, hvor Elliot fanges og spændes fast, kan virke skræmmende for de mindste. Heldigvis slutter filmen lykkeligt for alle.

Marc Honoré,
DaBUF best.
Heartland Film 2016 - Vinder af
Truly Moving Picture Award.
Kids’ Choice Award 2017 - Nomineret
til Favorit Film.
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DATA:

På toppen af verden
DK/Frankrig 2015
Instr.: Rémi Chayé
Manus: Fabrice de Costil m.fl.
DK stemmer: Tillie Bech,
Stig Hoffmeyer, Lars Mikkelsen,
Mikkel Boe Følsgaard m.fl.

Censur: A
Spilletid: 81 min.
Udl: SF Studios
Prem: 26/1-2017
Aldersvurdering: Fra 8 år

PÅ TOPPEN AF VERDEN
Handling
I denne flotte animationsfilm følger vi den
unge pige Sacha fra de aristokratiske kredse i
1882 i byen Sankt Petersborg, som er styret af
politisk magtfulde folk. Sacha skal opleve sit
første bal, men hendes tanker er et helt andet
sted. Hendes bedstefar, Oloukine, som er en
berømt polarforsker, er aldrig kommet tilbage
efter en ekspedition til Nordpolen, som ikke er
udforsket. Sacha har arvet hans eventyrlyst,
så aftalen var, at hun skulle med sin bedstefar
på det næste togt. Hun er derfor bekymret for
sin bedstefars skæbne og har en forestilling
om, hvor skibet kan være strandet, men ingen
tager hende alvorligt.
Ved det fine bal forsøger Sacha at få formidlet
sin teori om ekspeditionens rute til zarens
højtstående embedsmænd. Desværre munder
det ud i en ydmygende afvisning, som forældrene tager meget alvorligt - og en offentlig
nedgørelse af bedstefaren og hans bedrifter,
som Sacha harmes meget mere over. Herefter
begynder forældrene at planlægge et ”rentabelt” bryllup for datteren med en rig ældre fyrste; stik imod hendes vilje.
Sacha beslutter sig for at flygte hjemmefra og
tager alene af sted på en farlig rejse for at
finde sin bedstefar og hans skib, ”The Davai”.
Den seje pige må arbejde hårdt i en havneknejpe og bevise sit værd på forskellig vis, før
hun endelig får lov at komme ombord på et
norsk skib under den strenge kaptajn Lund,
som har kurs nordpå. Det bliver både et farligt
og spændende eventyr. Undervejs på den
lange rejse skal Sacha klare mange forskellige
opgaver som kok, matros og navigatør, men
hun klarer mosten som ene pige blandt de
noget barske typer ombord. Efterhånden som
turen skrider frem, får Sacha tiltagende respekt fra besætningen for sit imponerende
mod. Hun sætter alt ind på at nå sit mål; nemlig at finde bedstefaren og samtidig redde familiens ære.

lidt tåget og udvisket, fordi man har undladt en
ydre konturstreg. Stilen er derfor blevet kaldt
”poetisk”; men samtidig er den også gennemarbejdet og meget detaljeret. F.eks. i scenerne
fra Nordishavet er det som om Frk. Smillas fornemmelse for sne er visualiseret gennem de
mange farvetoner i den tegnede is, med hvide
og blå nuancer som i en rigtig gletsjer.
Det er svært at sammenligne denne film med
andre, for den er helt sin egen på mange
måder. Filmen dvæler ved sine scener og har
et langsom tempo. Der har været henvisning til
traditioner i japansk tegnefilm, f.eks. Hayao
Miyazaki, som også forholder sig til mennesker
og naturen. Selvom der i teamet bag filmen er
gengangere fra ‘Sangen fra Havet‘, så er de to
film ret forskellige, men begge er flotte animations-produktioner i spillefilmslængde.
Det er en god, men barsk fortælling, der indimellem også er meget uhyggelig og nærmest
helt realistisk i sine skildringer. Tonen er ret
højtidelig og alvorlig, så filmen har ikke mange
muntre scener. Den er ganske vist tilladt fra 7
år, men efter min mening vil mindre børn ikke
kunne følge med i handlingen og kan blive
skræmt at de noget voldsomme scener.

Indledning
Der kan vælges mange vinkler til at indlede
denne film, f.eks. hvordan opdagelsesrejsende
i gamle dage sejlede ud til ukendte og farlige
områder, helt uden kort og de mange moderne
hjælpemidler, som vi kender i dag. Man kunne
også omtale det visuelle univers, der dækker
over mange forskellige teknikker (collager,
akvarel, blyantstegninger, farvelægning), som
mange børn sikkert selv har prøvet. I filmen bliver det til flotte scenerier i smukke farvenuancer.

Kirsten Østergaard Nielsen,
DaBUF Filmudvalg & Aarhus Børnefilm

Annecy International Animated Film
Festival 2015 - Vinder af Publikums
Prisen. Annie Awards 2017 - Nomineret
til Bedste Animationsfilm.

Vurdering
Det er en fransk instruktør (Rémi Chavé) og
hans stab, der i samarbejde med de danske
producenter Claus Toksvig og Frederik Villumsen, har begået et lille mesterværk, som har
vundet flere priser. Animationen er på én gang
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DATA:

Skønheden og udyret
USA 2016
Instr.: Bill Condon
Manus: Stephen Chbosky m.fl.
Medv.: Emma Watson, Dan Stevens,
Luke Evans m.fl.
Censur: 7

Spilletid: 129 min.
Udl: Disney
Prem: 16/3-2017
Aldersvurdering: Fra 7 år
Filmen kan bookes med DK tale
og i org. version

SKØNHEDEN OG UDYRET
Handling
Skønheden og udyret er fortællingen om Belle,
der bor i en lille landsby med sin far og som får
tiden til at gå med at læse mange tykke bøger.
Udover den selvoptagede Gaston, der er vendt
hjem fra krig og nu ønsker at gifte sig med
Belle, synes alle de andre indbyggere i landsbyen, at Belle er en mærkelig pige og de forstår
ikke hendes passion for bøger. En dag da Belles far er på vej til markedet, bliver han væk i
skoven og forvilder sig ind på et fortryllet slot,
hvor han kommer til at stjæle en rose. Slottets
ejer fanger Belles far og spærrer ham inde på
slottet som straf for at stjæle. Slottes ejer er
dog ikke et almindeligt menneske, men et udyr
der minder mere om et dyr end et mennesker.
Udyret var en gang en prins, men er blevet forhekset og medmindre han kan få nogen til at
elske ham inden det sidste rosenblad på en
magisk blomst falder af, vil han forblive et udyr
for evigt.
Belle, der finder ud af, hvad der er sket med sin
far, tager ud for at redde ham. Hun laver en
byttehandel med udyret, så hun kan tage sin
fars plads og blive på slottet i stedet for ham.
Slottet som Belle nu er spærret inde på, viser
sig ikke kun at have et udyr som beboer, men
også fortryllede lysestager, tekopper, ure og
andre genstande, der alle kan tale og bevæge
sig rundt på slottet. De fortryllede beboere
tager sig af Belle og får hende til at føle sig
hjemme, da de håber, hun er pigen, der kan ophæve fortryllelsen og gøre dem alle til mennesker igen.
Men før det kan ske, skal Belle først se udyret
for hvem han i virkeligheden er og blive forelsket i ham. Belle får langsomt følelser for udyret, men da hun opdager, at hendes far har
problemer i den lille landsby, tager hun af sted
for at redde ham. Da landsbyens beboere
hører om udyret, bliver de vrede og tager med
Gaston til slottet for dræbe ham. En stor kamp
udspiller sig og udyret rammes af Gastons
kugle i samme øjeblik, som det sidste blad falder af rosen og alt håb ser ud til at være ude.
Heldigvis indser Belle, da hun sidder med det
sårede udyr, at hun elsker ham og hun ophæver dermed forbandelsen. Udyret og resten
af de fortryllede beboere på slottet bliver til
mennesker - liv og glade dage vender igen tilbage til slottet.
Nyhedskatalog - 2017/2018

Vurdering
Skønheden og udyret er en liveaction-filmatisering af den klassiske tegnefilm ved samme
navn. Filmen er tro mod den oprindelige historie og persongalleri ligesom også filmens
sange er genindspilninger af de klassiske
sange. For folk der kender tegnefilmen, vil filmen derfor være et herligt gensyn med fortællingen om Belle og udyret, mens filmen for nye
tilskuere vil være en god historie fyldt med
smukke sange og flotte computereffekter. Ved
at lave den klassiske tegnefilm til en liveaction
film med rigtige mennesker, får historien nyt
liv og nye sider bliver fortalt. De magiske beboere på slottet er stadigvæk både søde og
sjove, og sangene stadigvæk gode, men de
uhyggelige scener er blevet en lille smule mere
uhyggelige end i tegnefilms versionen. Det
fremstår mere voldsomt, når Belles far bliver
angrebet af en flok ulve og når Gaston falder i
døden i sin kamp mod udyret, og selvom fil-

men er tilladt for alle, men frarådes børn under
7 år, er der altså elementer i filmen der gør, at
den er mere voksen i sin udtryksform end den
oprindelige tegnefilm.

Indledning
I sin indledning af filmen kan man tale om,
hvordan vi ikke skal dømme folk på det ydre og
hvordan det nogen gange kan føles lidt uhyggeligt at møde folk, der er anderledes end en
selv. Man kan også tage udgangspunkt i Belles
oplevelse af at være den eneste, der kan lide at
læse i landsbyen og tale om, hvordan det føles
at være anderledes end de andre og hvordan
det er at stå overfor nogen, der er anderledes
end en selv. Derudover vil det være en god idé
at fortælle børnene, at der kan komme nogle
lidt uhyggelige scener med bl.a. nogle vilde
ulve i løbet af filmen.
Nynne Bern Jensen,
DaBUF Filmudvalg & Hodja Ørestad
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DATA:

Syng
USA/Japan 2016
Instr. & manus: Garth Jennings
DK stemmer: Mads Knarreborg,
Annette Heick, Sofie Topp Duus,
Emma Sehested Høeg m.fl.

Censur: A
Spilletid: 108 min.
Udl: UIP
Prem: 25/12-2016
Aldersvurdering: Fra 6-7 år
KUN PÅ DVD OG BLURAY

SYNG
Handling
Buster Moon er en koalabjørn, der som barn
blev forelsket i teatrets magi og nu ejer et lukningstruet teater. Buster tømmer sine lommer
for at samle penge til at lave et talentshow
med en præmie på 1.000 dollars. Men et nys
resulterer i at præmiebeløbets størrelse bliver
100.000 dollars og fordi plakaterne blæser ud
af vinduet inden fejlen er opdaget, kan Buster
ikke få sig selv til skuffe deltagerne og rette
fejlen.
Tanken om berømmelse og præmien tiltrækker mange. Musen Mike synger godt, men er
selvoptaget, har hang til store biler, damer og
hurtige penge og bruger gevinsten allerede
inden konkurrencen er gået i gang. Rosita den
udmattede grisemor, får ikke hjælp af sin
mand og må opfinde løsninger på børnepasningen, når hun forfølger sin drøm. Punk-pindsvinet Ash, hvis kæreste ikke går videre i konkurrencen, da Buster Moon kun ønsker Ash.
Det fører til et brud mellem Ash og hendes
kæreste – og da Buster samtidigt ønsker at
Ash ændrer musikstil, bliver Ash nødt til at beslutte sig for, hvad HUN ønsker. Elefanten
Meena har en entusiastisk og velmenende

familie. Da hun kommer hjem fra audition, hvor
alt er gået galt for hende pga. hendes sceneskræk, misforstår familien og tror hun skal
være stjerne. Nu skal Meena finde modet til at
forklare, at hun blot har fået en tjans som scenearbejder. Gorillaen Johnny er fanget mellem
ønsket om at synge og farens forventninger til,
at han skal ind i familiefirmaet og være
bankrøver.
Da alt ser sortest ud – teatret er en ruin og det
er afsløret at præmien ikke findes – bliver Busters drøm om teatret reddet. Deltagerne arbejder sammen og økonomisk hjælp kommer
fra den store stjerne fra Busters barndomsoplevelse på teateret.

Vurdering
I den danske version er sangene stadig de originale. Det betyder at genkendelsens glæde er
stor hos de voksne, mens børn fra omkring 5.
klasse vil kunne forstå sangteksterne og humoren i dem. Fx at Gorillaen Johnny, som bliver udstødt af sin far efter han har været skyld
i faren og banden er kommet i fængsel, synger:
I’m Still Standing. De mindre børn vil blot nyde
de sjove episoder med fx tyren som prutter

igen og igen, så dette er en film som på forskelligvis henvender sig til alle aldersgrupper.
108 minutter er lang tid og at filmens omdrejningspunkt er et talentshow, gør den ikke let
tilgængelig for de yngste. Tænker at de 5-6
årige vil synes filmen er sjov, men lang. Jeg så
den sammen med børn på 7, 10 og 12 år, som
fik noget forskelligt ud af den, men syntes at
musikken var god og filmen sjov. Hvis I vil vise
filmen for 7. klasse+, så prøv om I kan få originalversionen!

Indledning
Man kan lettere forstå filmen hvis man ved,
hvad et talentshow er! Forklar at filmen handler om en sangkonkurrence, hvor alle kan
møde op til audition og vise, hvad de kan. Så
udvælger dommerne, hvem der går videre og i
tiden inden showet øver deltagerne sig på
deres sange og det show, de skal lave i fællesskab. Spørg ud i salen om de kender nogle
talentshows.
Med de ældre børn er det oplagt at tale om dyrkelsen af idoler/individer på bekostning af fællesskabet. Filmens budskab er, at idoldyrkelse
og hurtig berømmelse blegner i forhold til vigtigheden af stå ved sig selv, deltage i fælleskaber og løfte i flok. Så selvom Musen Mike bliver
jagtet og teatret styrter sammen, hvilket kan
virke voldsomt, så lykkes det Buster at redde
sit teater og deltagerne får levet deres drømme ud. Så har du en drøm, så kæmp for den,
men husk at være dig selv og en god ven – så
kan du hjælpe andre og selv få hjælp!

Hanne Cramer Køppler, Holger
Slangerup Børne- og Ungdomsfilmklub

Golden Globes 2017 - Nomineret til Bedste
Animationsfilm og Bedste Sang.
Choice Award 2017 - Nomineret til
Bedste Animationsfilm.
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DATA:

Syv minutter over midnat
USA 2016
Instr.: J.A. Bayona
Manus: Patrick Ness
Medv.: Lewis MacDougall, Liam Neeson,
Felicity Jones, Sigourney Weaver m.fl.

Censur: 11
Spilletid: 108 min.
Udl: SF Studios
Prem: 8/12-2016
Aldersvurdering: Fra 11 år

SYV MINUTTER OVER MIDNAT

Handling
Conor er en almindelig engelsk dreng på 13 år.
Hans hverdag er dog ikke som alle andre i aldersgruppen, fordi han har en mor, der er dødeligt syg af en kræftsygdom. Conor gør, hvad
han kan, for at holde modet oppe og hjælpe til
derhjemme, hvor han bor alene med moren.
Men syv minutter over midnat begynder tingene at ændre sig. Nogle hundrede meter fra
deres hus står et stort taskttræ, og når klokken
rammer præcist dette tidspunkt, forvandler
træet sig til et kæmpemæssigt monster, der
faretruende og støjende nærmer sig Conor og
hans hus.
Det viser sig dog hurtigt, at monsteret ikke vil
Conor noget ondt. Det vil fortælle ham tre historier og siger samtidig, at når de tre historier er fortalt, så vil Conor være i stand til at fortælle en fjerde historie.
Allerførst lytter Conor efter med skepsis, da
monsteret de følgende dage opsøger ham,
men langsomt mærker han dog også behovet
for en at tale med. Conor er meget alene med
sin sorg, og ensomheden bliver især tydelig i
skoletiden, hvor han ignoreres af de fleste,
men også bliver fysisk moppet og forulempet
af en lille flok drenge. Hjemme forsøger hans
mor at holde humøret oppe selvom behandling efter behandling slår fejl.
Hun indlægges nok engang på hospitalet og
Conor tvinges til at tilbringe tiden med sin
mormor, der kæmper sin egen kamp med sorgen og vreden, og derfor viser meget lidt forståelse for Conors situation.
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Conors far kommer hjem fra USA, hvor han er
bosat og har stiftet en ny familie. Besøget skaber kortvarigt et positivt indhold i Conors liv,
men kort efter forværres situationen med Conors mor, og det trækker op til det uundgåelige. Samtidig har monsteret fået fortalt sine tre
historier, der med hver deres morale har til
hensigt at gøre Conor klar til at fortælle sin
egen. Den handler om hans mareridt. Han skal
turde at indse, at den mor han elsker så højt,
er døende.

kan hjælpe børn med at huske, at sætte ord på
deres følelser, hvis det ubærlige skulle ske for
dem. Derfor er det også en vigtig film at vise.
Og selvom nogle forældre måske vil synes, at
indholdet bliver for nært og for voldsomt for
deres børn, så mener jeg ikke, at man som
filmklub må være nervøs for at vise den. Som
den gode Lars Von Trier har sagt ‘Film skal
være som en sten i skoen‘. Underforstået… Det
må godt gøre lidt ondt.

Indledning
Vurdering
Som ovenstående indikerer, så har vi at gøre
med en historie, der gør ondt fra start til slut.
Conors ensomhed går lige i hjertekulen, og
hans desperate forsøg på at fastholde troen
på, at hans mor kan blive rask, er noget så
hjerteskærende. Alligevel lykkes det filmen, at
vade udenom de største klicheer om sorgbearbejdelse og frygten for at miste. For filmen
handler endnu mere om at indse, det man frygter allermest. Og det er så smukt og nænsomt
fortalt. Med en pragtpræstation af den unge
Lewis MacDougall i rollen som Conor, bliver alle
nuancer, i det at miste den man elsker - og dermed miste magten over sig selv, tydeliggjort.
Der er noget mærkværdigt over at anbefale en
film så varmt, når man tudet sig igennem halvdelen af de 108 minutter. Men det er en smuk
film om kærligheden mellem mor og søn, og
om det at lære at tackle sorgen og frygten, og
det kan ikke gøres meget bedre. Sådanne situationer er tabubelagte i mange familier, og
der er grund til at tro, at en film som denne,

Der er to meget væsentlige ting at komme ind
på i indledningen. Det er selvfølgelig først og
fremmest filmens tema og handling, som det
vil være rart for alle at være bekendt med,
inden filmen skal ses. Særligt hvis nogen har
haft en lignende oplevelse tæt på. Dernæst
bør det understreges overfor publikum, at
monsteret nok er meget skræmmende i starten, men rent faktisk er kommet for at hjælpe
Conor. Det vil hjælpe dem til at holde fokus på
det vigtigste: Monsterets udsagn og ikke dens
skikkelse. Kan man komme omkring at filmen
er en filmatisering af en bog, vil det også være
fint at læse et uddrag fra denne.

Jan Frydensbjerg,
DaBUF Filmudvalg
2016-17 - Vinder af 28 priser bl.a. London
Critics Circle Film Awards - ‘ Young
British/Irish Performer of the Year’
herudover 41 nomineringer bl.a.
Academy of Science Fiction, Fantasy
& Horror Films - Bedste Fantasy Film.
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DATA:

The Girl With All the Gifts
USA/GB 2016
Instr.: Colm McCarthy
Manus: Mike Carey
Medv.: Gemma Arterton, Glenn Close,
Paddy Considine, Dominique Tipper m.fl.

Censur: 15
Spilletid: 111 min.
Udl: Miracle Film
Prem: 3/11-2016
Aldersvurdering: Fra 15 år

THE GIRL WITH ALL THE GIFTS
svare på.
Med dette problem stiller filmen også spørgsmålstegn ved hele den etiske del af processen
omkring at finde en vaccine. Forskernes vigtigste mål er at finde en kur, og her er børnene
udset som den vigtigste ressource og ikke
som mennesker. Justineau ser derimod den
menneskelige del af Melanie, og har svært ved
at behandle hende som andet. Samtidig står
Melanie også med en enorm undren omkring
hvem hun selv er, og det er anderledes og nyt
for genren at se på zombier som andet end
bare blodtørstige væsner.

Handling
I en nær fremtid er hovedparten af menneskeheden blevet tilintetgjort af en svampeinfektion, der fratager de smittede deres frie vilje og
forvandler dem til blodtørstige zombier, de
såkaldte ”hungries”. I et beskyttet militærkompleks kæmper de, der ikke er smittet, med
at finde en vaccine mod pandemien. Her befinder sig også en lille gruppe af børn, der tilsyneladende er delvist immune overfor sygdommen, heriblandt den 10-årige pige Melanie. På overfladen ligner hun en helt almindelig pige der kan tænke og føle, men under
huden er hun smittet med parasitten, der
medfører en uimodståelig trang til menneskekød- og blod.
Melanie er, sammen med de andre andengenerationssmittede en altafgørende ressource, for at forskerne får mulighed for at finde en
vaccine. Men Melanie er speciel; hun er klogere end de andre børn, fantasifuld, nysgerrig og
kærlig, og hun har et tæt forhold til sin lærer,
Helen Justineau.
Da basen bliver overfaldet af zombier, flygter
hun sammen med forskeren Dr. Caldwell, Ser-
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gent Parks, to soldater og Justineau. Gruppen
står nu overfor næsten umenneskelige udfordringer; de skal forberede sig på at leve uden
basens beskyttelse, og samtidig må de træffe
en række svære valg. På samme tid udvikler
forholdet mellem Melanie og Justineau sig til
noget, der minder om et mor-datter-forhold,
på trods af forskellene mellem dem. Det bringer Melanie i en konstant kamp mod den underliggende trang til menneskekød og hendes
ønske om at forstå både sig selv og menneskene, og hun indser, at hun må tage stilling til
ikke kun sin egen, men også hele menneskehedens fremtid.

Vurdering
The Girl With All the Gifts er en zombiefilm,
men også så meget mere. Filmen har en videnskabelig forklaring på apokalypsen og sygdommen, hvilket virker realistisk og meget
skræmmende. Men selvom sygdommen er det
primære problem i filmen, er det Melanie og
hendes karakter, der virker fascinerende og
mystisk på samme tid.
Det er svært at finde ud af, om hun reelt er
menneskelig, eller om hun bare er klog nok til
at kopiere de andre, og spørgsmålet om hvorvidt hun er menneske eller zombie er svært at

The Girl With All the Gifts er en fremragende
film, der byder på andet og mere end de traditionelle zombiefilm. Filmen har et alle tiders
plot, og der er masser af variation mellem
spændingsfyldte scener fyldt med action, og
mere følelsesladede scener. Der stilles
spørgsmål ved hele konceptet omkring zombier som værende de onde, og selvom Melanie
ikke er en normal pige, i en almindelig verden,
er hendes kamp for at forstå sig selv helt almindelig for ethvert menneske, der prøver at
skabe sin egen identitet. Jeg vil mene, at filmen primært henvender sig til unge fra 15 år
og opefter.

Indledning
I forbindelse med filmen kunne man tale om
hvorvidt menneskene nødvendigvis har ret til,
med alle midler, at forsøge at udslette væsner,
der ved første øjekast ikke lader til at passe ind
i den nuværende samfundsstruktur, og om vi
uvægerligt er alle andre væsner overlegne.
Derudover er der også aspektet omkring sygdomme, immunitet og resistens, som bliver
mere og mere aktuelt, i forbindelse med brugen af medicin, og den voksende mængde af
resistente bakterier. Måske går det ikke så galt
som i filmen, men epidemier og pandemier er
allerede et globalt problem, der synes svært at
løse.

Fie Flatau, 17 år
Empire Awards 2017 - Nomineret til Bedste Britiske Film. BAFTA Awards 2017 Nomineret til ‘ Outstanding Debut by
a British Writer, Director or Producer’
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

DATA:

Trolls
USA 2016
Instr.: Mike Mitchell & Walt Dohrn
Manus: Jonathan Aibel & Glenn Berger
DK stemmer: Stine Bramsen,
Christopher Nissen,
Anilde Chilala Kaputu,
Azilda Ester Chilala Kaputu m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 93 min.
Udl: SF Studios
Prem: 13/10-2016
Aldersvurdering: Fra 7 år

TROLLS
Handling
Charmetroldene i Trolls er nogle små farverige
skabninger, der lever i en tilstand af konstant
lykke, men en dag bliver de dog opdaget af de
sørgmodige borkere, der har fundet ud af, at en
af vejene til en gladere tilværelse er at spise af
de små optimistiske trolde. Troldene flygter
derfor og finder et hemmeligt sted, hvor de kan
danse, synge og kramme i skjul fra borkerne.
En af troldene, Kvist, er dog skeptisk overfor
den skråsikre optimisme, og en dag bliver
hans frygt til virkelighed: De bliver opdaget af
en bork, som kidnapper en håndfuld trolde - inklusiv troldekongen. Prinsesse Poppy beslutter
sig for at tage ud for at redde de kidnappede
trolde. På vejen bliver hun fanget af nogle
kæmpeedderkopper, men heldigvis er Kvist
fulgt efter og redder Poppy fra spindelvævet.
I Borker-by vogter stuepigen Birgit over de tilfangetagne trolde. Poppy og Kvist slår en handel af med Birgit. De hjælper Birgit med - i forklædning som underskøn glitterprinsesse - at
komme på date med borkerkongen Kong Gisle,
og Birgit slipper til gengæld troldene fri. Trolden Bæk er imidlertid blevet særligt udvalgt
som Kong Gisles måltid, og befinder sig i Gisles amulet. Poppy og Kvist forsøger at stjæle
amuletten, men da de får fat på den, opdager

Nyhedskatalog - 2017/2018

de, at den er tom. I mellemtiden er Bæk vendt
tilbage til troldenes landsby for at lokke de resterende trolde ud fra deres skjul, så borkerne
kan fange dem. Bæk har forrådt sine venner for
at redde sit eget liv. Pludselig er hele landsbyen af trolde taget til fange hos borkerne, og
Poppy mister al håb. Kvist finder dog sit glade
humør frem og viser sin kærlighed til Poppy
gennem en sang.
Lige før troldene skal serveres, bliver de reddet
af Birgit, som giver dem mulighed for at flygte.
Poppy vil dog ikke lade Birgit i stikken og afslører over for Kong Gisle, hvem Birgit i virkeligheden er. Samtidig forklarer Poppy også, at
det ikke er nødvendigt for borkerne at spise
troldene for at føle sig lykkelige: Det, som Gisle
følte, da han var på date med Birgit i forklædning, var også lykke! Troldene inviterer derfor
borkerne til fest hos dem, så de kan synge,
danse og være glade alle sammen.

Vurdering
Langt de fleste kender de små charmetrolde
med det strittende, farvestrålende hår - og her
er filmen om dem så! Lad os få det af vejen
med det samme: Man skal vist være prædisponeret for et solidt synge-tralalalej-på-vejned-ad-gaden-sindelag, hvis man skal være
sådan rigtigt i humør til Trolls. Den er i det

store og hele én lang synge-, danse- og festefilm, der er skåret ud af det samme stykke kulturelle stof, som også dens mange inkorporerede pophits er skåret af. Hvis man har det
godt med dette - eller i hvert fald kan acceptere dette - vil Trolls være en helt fin filmoplevelse, der på harmløs vis fortæller om jagten på
lykke, som en kraft, der er gemt inde i os alle
sammen. Den glædessprudlende fortælling er
præget af en god portion original humor, og
den farverige historie er - ligesom troldene
selv - simpel og let at forholde sig til.

Indledning
Det vil være oplagt at indlede filmen ved at fortælle om Dam-charmetroldene og spørge børnene, om de kender dem. En anden vinkel kan
være at prøve at introducere filmens tema:
lykke. Man kan for eksempel spørge børnene
om, hvad der gør dem glade, og hvordan de bliver glade igen, når de har været kede af det.

Marc Honoré,
DaBUF best.
Oscar 2017 - Nomineret til Bedste Musik.
Golden Globes 2017 - Nomineret til Bedste
Sang. Academy of Science Fiction,
Fantasy & Horror Films 2017 Nomineret til Bedste Animationsfilm.
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DATA:

Underverden
DK 2017
Instr. & manus: Fenar Ahmad
Medv.: Dar Salim, Roland Møller,
Stine Fischer Christensen,
Jakob Ulrik Lohmann m.fl.

Censur: 15
Spilletid: 112 min.
Udl: Scanbox
Prem: 19/1-2017
Aldersvurdering: Fra 15 år
KAN BOOKES FRA 1/1-2018

UNDERVERDEN

Handling
I filmens anslag løber den 20-årige, småkriminelle Yasin fra politiet efter et bankkup. Han
slipper med nød og næppe væk, men får ikke
pengene med sig. Hvad han har tilbage er derfor en større gæld til gangsterbossen Semion.
Yasin søger derfor hjælp hos sin noget ældre
og meget mere succesfulde bror, Zaid. Zaid arbejder som succesfuld kirurg, er bosat i Siloen
ved Islands Brygge og venter barn med kæresten Stine. Zaid nægter dog Yasin den økonomiske håndsrækning, da han har oplevet det
for mange gange før.
Få dage efter Zaids afslag, bliver Yasin fundet
tævet ihjel. I første omgang forsøger Zaid at
tackle sorgen og den snigende dårlige samvittighed ved at være omkring familien og ellers
forsøge at fortsætte i vante levestil. Men langsomt får han fornemmelse for, hvem og hvad der
ligger bag mordet på hans bror, og han bliver
besat af tanken om at hævne broderens død.
Zaid kommer i kontakt med flere fra det gamle
barndomsmiljø, der på hver deres måde hjælper Zaid med at finde frem til den person, der
er hovedårsag til, at Yasin er blevet slået ihjel.
Yasins sympatiske, men også noget stenede
ven, Alex, bliver en hjælpende hånd for Zaid,
men giver også et indblik ind i det indvandrermiljø, som Zaid har arbejdet sig væk fra.
Samtidig med at Zaid optrevler det københavnske gangstermiljø og nærmer sig bossen
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og den endelige hævn, bliver han trænet fysisk
op af sin gamle boksetræner, Torben, og i det
skjulte sprøjter han sig med muskelforstørrende præparater. Efterhånden er han derfor ikke
til at kende for kæresten Stine, der føler at hun
er ved at miste ham, uden at hun dog virkelig
ved besked om, hvilket hævntogt Zaid har kastet sig ud i.
Zaid bliver i form af sine handlinger en større
og større trussel for gangstermiljøet, der mærker, at han ånder dem i nakken. Afslutningsvis
finder opgøret imellem Semion og Zaid sted,
og uanset udfaldet, så ved man godt, at Zaid
har mistet alt det, der betød noget for ham.

Vurdering
Man kan diskutere om Underverden overhovedet er egnet til visning i en børne- og ungdomsfilmklub. Og det er det også blevet i udvalget. At filmen så alligevel ender med at
komme igennem nåleøjet til årets filmkatalog,
skyldes flere ting. Først og fremmest er det en
fremragende dansk film, og vi vil gerne slå et
slag for de danske instruktører, der bevæger
sig nye veje. Fenar Ahmad har begået noget så
sjældent som en dansk superheltefilm, men
med en socialrealistisk vinkel, der gør historien både vedkommende og nærværende.
Filmisk og stilistisk er den på højde med det, vi
modtager i hobetal fra Hollywoods største studier, men det, der er filmens helt centrale styrke, er dens ærlige beretning om selvtægt og

lysten efter hævn. Det er både velfortalt, velkomponeret og veloplagt.
Filmen har en råhed, der kan minde om Nicolas Winding Refns Drive og i enkelte scener
er voldæstetikken meget markant. Derfor er
det kun en oplagt film at vise for de ældste
unge i filmklubberne, og helst de, der er ved at
forlade folkeskolen eller allerede har gjort det.
Der er ingen tvivl om, at de vil få en stor oplevelse og blive imponeret over det adrenalin,
der skyller ud over os som tilskuere.

Indledning
Det er helt centralt, at man får advaret publikum om meget stærke scener undervejs, hvis
man vælger at sætte filmen på programmet.
Der er flere scener, der er så voldsomme, at
det er nødvendigt at kigge væk. Det er dog
også vigtigt at pointere overfor tilskuerne, at
det ikke er volden og de actionprægede sekvenser, der bliver siddende efterfølgende. Det
er tværtimod den stille eftertænksomhed over
at kunne miste alt på ingen tid, om lysten til
hævn og om det rå bandemiljø, som uskyldige
unge pludselig bliver indfanget af.
Har man mulighed for at skabe en debat efterfølgende med fokus på bandemiljøerne og indvandrerproblematikkerne, vil det være en
fremragende efterbearbejdning. Og det fortjener filmen!

Jan Frydensbjerg, DaBUF Filmudvalg
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

DATA:

Vaiana
USA 2017
Instr. & manus: Ron Clements,
John Musker m.fl.
DK stemmer: Clara Rugaard-Larsen,
Kasper Leisner, Stig Rossen,
Grethe Mogensen m.fl.
Censur: 7

Spilletid: 113 min.
Udl: Disney
Prem: 2/2-2017
Aldersvurdering: Fra 6 år
Filmen kan bookes med DK tale
og i org. version

VAIANA
Handling
Et sted i Polynesien midt i det store Stillehav
med de mange øer bor pigen Vaiana, der er
datter af høvdingen, med sin familie. Det fredelige stammesamfund nyder godt af fisk i
havet, kokosnødder og frugt på den frodige ø,
hvor alt er indenfor rækkevidde. Alligevel har
pigen en uforklarlig længsel efter at sejle langt
ud på havet, men det er strengt forbudt at
krydse det farlige rev. Gennem sin opvækst
gør Vaiana mange forsøg, men bliver hentet tilbage hver gang.
Pigen får kun opbakning af sin kloge gamle farmor, Tala, der indvier hende i folkets hemmelighed, for ”havet har valgt dig”. Det viser sig at
stammen engang har været stolte søfarende.
Da øen og havet pludselig bliver mere og mere
gold, tilskrives det myten om den onde halvgud
Maui, som har stjålet et hjerte (te Vita) fra moderøen te Fiti. Det skulle påvirke alt liv på øerne,
hvilket nu synes at være blevet til virkelighed.
For at redde naturen og sikre sit folk mad og
drikke bestemmer Vaiana sig for at stikke til søs
i én af de flotte gamle både, som var helt gemt
og glemt. Eneste selskab er en tåbelig hane,
Hei Hei, som ustandselig kommer galt af sted.
Det lykkes Vaiana at opspore Maui, der viser sig
at være noget af en svindler, der slet ikke har
lyst til at give hjertet tilbage til te Fiti.
Den modige og stædige pige skal overbevise
den selvfede halvgud om, at han skal bidrage
med at redde miljøet. Maui vil dog gerne have
sin magiske fiskekrog tilbage, for med den mistede han sine superkræfter. De to må have
hjælp af fisk og bølger for sammen at overvinde pygmæ-pirater, uhyrer på havbunden, voldsomt uvejr og et lava-monster, kaldet te Kaa
(jord-og-ild-dæmon).

det er en stolt høvdingedatter, der efter følgende står i spidsen for nye eventyr til søs.

gelige scener i Vaianas kamp mod natur, hav
og forskellige guder og dæmoner.

Vurdering

Filmen fremstår som en fantastisk flot produktion med en god historie, så det vil være et
fint bud at tage ned fra hylden med nye Disney-film. Kan varmt anbefales.

Disney har i denne flotte animationsfilm hensat handlingen til Polynesien med troværdig
reference til områdets kultur, traditioner og
myter. Med rejseoplevelser fra New Zealand i
bagagen er det let for mig at finde lighedstegn
med Maori-folkets tilknytning til Stillehavets øfolk på Samoa, Tonga og Fiji. Pænere postkort
kunne Polynesien ikke ønske sig, ifølge anmelderen hos Film & Tro: ”Områdets mytologi og
kultur præsenteres respektfuldt og appetitligt
i en metaforisk fortælling om vulkanøers uddøen og opståen”.
Den geografiske vinkel og samspillet mellem
den seje pige Vaiana og det oppustede ”mandfolk” Maui er ny og forfriskende. Filmen rummer både sjove, lidt uhyggelige og bevægende
scener i et mix af animation, musical og eventyr. Den minder os om at passe på naturen og
hinanden, men også om at tro på sig selv,
turde overvinde problemer og satse på at nå
sine mål. Mit eneste klagepunkt til denne flotte film er Vaianas rejsekammerat, den utålelige hane, der er fjollet i en grad, som synes
unødvendig og ikke særlig sjov, udover de
første par gange.
Jeg vil mene at den fint kan vises for børn fra
6-7 års alderen, selvom der er nogle lidt uhyg-

Indledning
Jeg vil foreslå at lade publikum lægge mærke
til filmens beskrivelse af ø-folk, der bor på den
anden side af jorden, men alligevel er der
nogle fællestræk med vores kultur, f.eks. at de
er dygtige sø-farende og udsmykker deres
skibe og ting på en måde, som minder om
vores vikinge-traditioner.
Det er også værd at holde øje med filmens animation og flotte naturbilleder, men ikke mindst
Maui’s tatoveringer. Det er som om de illustrerer hans samvittighed, der får ham ført på
rette spor – som regel.

Kirsten Østergaard Nielsen,
DaBUF Filmudvalg & Aarhus Børnefilm

Oscar 2017 - Nomineret til Bedste
Animationsfilm go Bedste Musik.
Golden Globes 2017 - Nomineret til Bedste
Animationsfilm og Bedste Sang.
BAFTA Awards 2017 - Nomineret til
Bedste Animationsfilm.

Endelig når det umage par moderøen, der ligger ufrugtbar hen. Efter flere strabadser får de
sat hjertet på plads igen og så blomstrer te Fiti
og alle de andre øer igen. Undervejs finder de
Maui’s store fiskekrog og han genvinder endelig sine kræfter og magiske evner. Han hjælper
Vaiana hjem, hvor hun har været savnet længe.
Hun bliver med rette modtaget som en rigtig
’søhelt’ og redningsmand for øens befolkning.
Vaiana formår at sætte mod i sit folk igen, så
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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. 2.500,- hvis Jesper kommer alene, kr. 3.000,- hvis en af de unge
skuespillere er med og kr. 3.500,- hvis begge de unge skuespillere er med + transport
Henvendelse til: Jesper W. Rasmussen: Mobil 2637 0824 / jesper@colbyco.dk

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’. 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 arbejder som freelance illustrator på hans tegnestuen Ej Blot Til Løgn. Carl er blandt andet kendt for at
have designet og animeret Jungledyret Hugo. I 2012 tegnede han årets julemærke, siden har han illustreret plakater, karameldåser, fagbøger og Thomas Buttenschøns bog Bare kald mig Tofte, sammen
udgav de cd’en med 12 nye sange til. I 2013 skrev han ‘Bamsekoncerten’ for DR symfoniorkesteret og
er fortsat som fortæller, dramatikker, livetegner og konferencier i DRs Underholdningsorkestret, Århus
symf., Copenhagen Phil, Aahus Jazz Orchestra. I 2017 optræder Carl fortsat med forskellige orkestre
for børn og voksne rundt om i landet. Han skal til Indien og designe bestik til børn, og fortsætte alle
sine spændende tegneopgaver.
Carl har flere typer arrangementer, som du kan få oplysninger om på www.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-årig med optagelser der foregik i to en halv måned i træk 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. 1.400,- 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
bl.a. Klassefesten 3, som har været en stor succes blandt de unge.
Arrangementet varer ca. 1 time og koster kr. 6.000,- + 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, YOU & ME FOREVER & HUNDELIV
Julie er 23 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 kunne i 2016 ses i filmen ‘Hundeliv’ - som er anmeldt i årets filmkatalog.
Pris: kr. 2.000.- + transport.
Henvendelse til Julie på: jsba01@hotmail.com el. tlf. nr. 2086 4802
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Unge deler ud af deres oplevelser
med flerkulturelle liv
Oplæg og unikke kulturmødefilm som The Idol, Lammet, Zootroplis, Under Sandet, Mustang
og mange andre.
Tag børn og unge med på rundfart i verden med film fra lande, vi ellers sjældent oplever –
faciliteret af en af Salaams unge, flerkulturelle oplægsholdere. Eller luk dit publikum ind i de
spændende kulturmøder, der foregår her i landet med film om kærlighed og venskaber på
tværs af kulturer, eller film der stiller skarpt på situationer hvor et kulturmøde bliver et reelt
kultursammenstød.
Temaerne får konkrete ansigter og nye historier når Salaams oplægsholdere deler generøst
ud af egne ofte hårdoptjente personlige erfaringer. Vores oplægsholdere går i dialog med
publikum om filmens temaer. 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. 2.000,- + 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. 2.000,- + 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 m. 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 27 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”, ”LEGO Batman Filmen”, ”LEGO Filmen” – 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. Familien Jul 1
og 2 og Der kommer en dag, 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. 4.000,- + transport
Henvendelse: esbentoft@gmail.com
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Tommy Duus
Casting
om 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 ungdomsfilmklub.
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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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. 3.000,- + transport.
Foredraget varer fra 60-90 min. og kan tilpasses.
Henvendelse: askhasselbalchfilm@gmail.com

Lær selv at lave film-effekter
Lær hvordan man selv kan lave blodige sår, afhuggede
fingre, udflåede øjne og andre effekter som man ser det
på film. Det er sjovt at lave uhyggelige effekter og har
samtidig den effekt at bringe de uhyggelige filmeffekter ned på et niveau hvor børn og unge forstår hvordan
det er lavet.
Doktor Gys (kendt fra DR Ultra) fortæller først om materialerne og gennemgår alle metoderne så alle forstår
hvad der skal ske. På workshoppen arbejder vi med flydende latex, forskellige typer filmblod, sminkemaling,
vat og talkum. Deltagerne til workshoppen skal have tøj
på der kan tåle at blive grisset til. De færdige film-rekvisitter får i med hjem.
Læs en uddybet beskrivelse under “ekstra oplevelser”
på www.idebanken.dabuf.dk
Antal deltagere: 10-30. Aldersgruppe: 7 år til 12 år.
Pris: kr. 2.500,- + kr. 500,- til materiale og produkter. Samt transport hvis længere kørsel fra Kbh. end 30 km.
Prisen er ekskl. moms. Skal i lave et program eller en plakat for arrangementet, leveres flotte PR-fotos gratis.
Booking: Janus Vinther tlf. 40861534 eller se nærmere på www.doktorgys.dk

Hør om special effekter til film
Se, hør og prøv på tæt hold, hvordan de blodige special-effekter som man ser det på film,
bliver lavet. Oplev selv hvordan det føles at få lavet et drabeligt skudhul i panden eller et
blodigt kraniebrud der ser så realistisk ud, at du selv kommer i tvivl om du har været ude
for en voldsom ulykke.
Doktor Gys (kendt fra DR Ultra) ankommer til jeres location og indretter et effekt-laboratorium med film-rekvisitter som: Afhuggede hænder, kranier og filmblod. Doktor Gys byder
velkommen og fremviser de uhyggelige filmrekvisitter han har og han fortæller indlevende om, i hvilke film og hvordan rekvisitterne har været anvendt. Herefter kan alle deltagere og gæster blive forvandlet til f.eks. et mord-offer med skræmmende sår og flænger ved
hjælpe af sminke-effekter.
Læs en uddybet beskrivelse under “ekstra oplevelser” på www.idebanken.dabuf.dk
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 ekskl. moms. Skal i lave et program eller en plakat for arrangementet, leveres flotte PR-fotos gratis.
Booking: Janus Vinther tlf. 40861534 eller se nærmere på www.doktorgys.dk
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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

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 klump modellervoks 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

Stopmotion Workshop
Dette er en introduktion til at udtrykke sig via filmsproget, og en øvelse i at fortælle med billeder og lyd. Vi taler om hvordan filmfortællingen adskiller sig fra
den skriftlige fortælling.
Når børn og unge vil prøve kræfter med film, er det oplagt at starte op med animationsmediet. Det er let at gå til, og både historiefortælling, billedkomposition og filmsprogets andre virkemidler involveres, når eleverne skaber deres eget
univers med baggrunde, rekvisitter og figurer og puster liv i dem gennem animationen. Denne workshop kan arrangeres med en
række forskellige temaer, og man kan animere med mange typer materialer og alle slags historier.
Kajsa er uddannet fra Camberwell College of Arts, London som illustrator og på Den Danske Filmskole som animationsfilminstruktør, har værksted i Elmegade i København, hvor hun hovedsaglig arbejder med kunst - og kortfilm af varierende karakter.
Kajsa har undervist på højskoler og i forbindelse med Busterfilmfestival på festivalworkshop på folkeskoler, museer og på Rigshospitalet.
Der lægges vægt på den enkeltes kunstneriske udtryk, at værne om skaberglæden og dens stimulerende virkning i den kreative proces
Workshoppens varighed er 5 timer inklusive pauser. Den er til børn/unge Fra 8 år og op.
Max 15 børn/unge ad gangen, kr. 6.000,- (eks. moms) + transport, materialer og udstyr.
Ved flere deltagere ønskes en assistent og prisen øges med kr. 1.500,Send en mail på kajsa@kvaale.dk med jeres ønsker - det kunne være et særlig tema el. genre - og vi finder ud af et oplæg
som passer. www.kvaale.dk
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Oversigt over hjemmesider
til brug for billeder
og pressemateriale
Distributører
41Shadows
Angel Films
Camera Film
Disney
Filmbazar
Miracle Film
Nordisk Film
Reel Pictures
Scanbox
SF Studios
UIP
Øst For Paradis

Hjemmeside
Login
www.41shadows.dk
www.angelfilms.dk
www.camerafilm.dk
film
www.image.net
sekr@dabuf.dk
www.filmbazar.dk
www.miraclefilm.dk
www.nfdfilm.dk
film
www.reelpictures.dk
www.scanbox.com
film
http://press.sfstudios.dk/
sekr@dabuf.dk
www.uip.dk
sekr@dabuf.dk
http://distribution.paradisbio.dk/

Password
presse
presse
u48ybs2
presse
presse
DaBUF-presse2017
presse

Herudover kan følgende sider anbefales (anmeldelser, data og billeder):

www.scope.dk
www.kino.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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FORORD
TIL FILMLISTEN
2017-18
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 alle (nyere) titler nu leveres digitalt via server, således at biograferne selv skal 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.
OBS! Ved digital levering via server, anbefaler udlejerne, at I reagerer, hvis I IKKE har modtaget selve filmen ca. 1 uge før
visning. KDM nøglen derimod kan hurtigt skaffes.

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 - skriv dette i bemærkningsfeltet.
Kolonnerne 'Genre', 'Censur' og 'Min.' giver sig selv. Kolonnerne '2D' og 3D' henviser til digital filmlevering (typisk 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:

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
9. april, DK 2015
X
Abepigerne, Sverige 2011
About a girl, Tyskland 2014
Albert, DK 2015, KB-15
X
Alice i eventyrland: Bag spejlet, USA 2016 - NYH-17
Alle for 3, DK 2017
X
Allegiant, USA 2016
Almanya – velkommen til Tyskland, Tyskland 2012
Alphabet, Østrig 2013
Alvin og de frække jordegern på farten, USA 2016 - til 4/2-18 X
Amazonia, Brasilien 2013, KB-15
u.tale
Aminas Breve, DK 2017 - NYH-17
Angel’s share, The, GB 2012
Angry Birds, USA 2016
X
Antboy - den røde furies hævn, DK 2014, KB-15
X
Antboy 3, DK 2016, KB-16
X
Antboy, DK 2013, KB-14
X
Anti, DK 2016 - NYH-17
X
Ant-Man, USA 2015
Arriettys hemmelige..., Japan 2010, KB-12
X
Arrival, USA 2016
Arthur og de to verdener, Frank. 2010
X
Arthur og Maltazars hævn, Frank. 2009
X
Arthur og Minimoyserne, Frank. 2006, KB-07
X
Assassin’s Creed, Frankrig/USA/GB 2016 - til 1/1-18
Asterix: Byplanlæggeren, Belgien/Frankrig 2014, KB-16
X
Bad Neighbors 2, USA 2016
Bad Santa 2, USA 2016
Bakkekøbing - Det store osteræs, Norge 2016
X
Behaving Badly, USA 2014
Bien Maja, Australien/Tyskland 2014, KB-16
X
Big Hero 6, USA 2014, KB-15
X
Birth of a Nation, The, USA 2016
Bjergkøbing Grand PriX, Norge 1975, KB-12
X
Blair Witch, USA 2016
Blandt mænd og får, DK/Island/Norge 2016
Bluebird, USA 2013
Bora Bora, DK 2011
X
Boy, The, USA 2016
Brendan og hemmlighedernes bog, Ir. 2009, KB-13
X
Brevet til Momo, Japan 2011, KB-16
X
Broken Circle Breakdown, The, Belgien 2012
Bully, USA 2011
Buried, USA 2010
Børnehjemmet, Spanien 2007, KB-08
Børnene fra Mount Napf, Schweiz 2011
Camp X-Ray, USA 2014
Captain America: Civil War, USA 2017
Captain Fantastic, USA 2016
Carrie, USA 2013, KB-14
Carsten & Gittes filmballade, DK 2008
X
Chaplins Plejebarn, USA 1921 - NYH-17
u.tale
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
Cykelmyggen og Minibillen, DK 2015
X
Dan Dream, DK 2017
X
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Genre
Dra.
Dra.
Dra.
Ung.
Ani.
Adv.
Kom.
Adv.
Dra.
Dok.
Ani.
Adv.
Dra.
Kom.
Ani.
Fam.
Fam.
Fam.
Dra.
Act.
Ani.
Dra.
Ani.
Ani.
Ani.
Adv.
Ani.
Kom.
Kom.
Ani.
Kom.
Ani.
Ani.
Dra.
Ani.
Gys.
Dra.
Dra.
Ung.
Gys.
Ani.
Ani.
Dra.
Dok.
Gys.
Gys.
Dok.
Dra.
Act.
Dra.
Gys.
Ani.
Klas.
Ani.
Fam.
Kom.
Ani.
Ani.
Kom.

Censur Min.
15
134
15
93
11
83
u.censur 104
A
80
11
113
7
90
11
121
7
101
A
113
A
93
7
83
15
83
11
101
7
97
7
84
7
85
7
76
11
85
15
117
7
94
11
116
7
102
7
86
A
102
11
116
A
86
7
90
15
93
7
78
15
92
A
89
7
108
Afv.
120
A
88
15
89
7
93
15
93
7
76
15
97
7
75
7
120
15
111
11
94
15
95
11
110
u.censur
87
15
117
11
147
11
118
15
99
A
46
A
53
7
125
u.censur
93
11
90
A
75
A
74
A
93

2D
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

DVD Udlejer
SF
Nordisk
Miracle
Filmbazar
Disney
Disney
Nordisk
Nordisk
Filmbazar
Miracle
SF
X
Angel
X
ScanboX
Camera
X
UIP
SF
SF
SF
Nordisk
Disney
Camera
X
UIP
ScanboX
X
ScanboX
X
ScanboX
SF
SF
X
UIP
X
ScanboX
Nordisk
X
ScanboX
X
UIP
Disney
Angel
Miracle
Nordisk
ScanboX
Miracle
SF
Angel
X
Angel
X
Angel
Filmbazar
X
ScanboX
X
ScanboX
X
Camera
ØFP
Filmbazar
Disney
ScanboX
SF
X
CB
Miracle
X
Camera
X
Angel
Nordisk
X
Angel
Nordisk
Nordisk
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Titel
DK
Dannys Dommedag, DK 2013, KB-15
X
Daughter, The, Australien, 2015
De Fem får problemer, Tyskland 2013
X
De Fem og Djævleklippen, Tyskland 2012, KB-15
X
De Fem og Mumiens hemmelighed, Tyskland 2015
X
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
Deepwater Horizon, USA 2016
Den 5. bølge, USA 2016
Den danske pige, USA/GB 2015
Den Gode Dinosaur, USA 2015, KB-16
X
Den grønne cykel, Saudi Arabien 2012
Den Kæmpestore Bjørn, DK 2011, KB-11
X
Den lille grå traktor Fergie, Norge 2016
X
Den lille Julemand og det magiske snefnug, Frank. 2013 X
Den lille Julemand, Frank. 2010 - KB-13
X
Den lille pige og Profeten, Canada m.fl. 2014
X
Den lille pige og Profeten, Canada m.fl. 2014 - NYH-17 X
Den Lille Prins, USA 2016, KB-16
X
Den Magiske Juleæske, DK 2016 - NYH-17
X
Den store venlige kæmpe, USA 2016 - NYH-17
X
Den syvende dværg, Tyskland 2014
X
Den usynlige dreng, Italien 2014
Der kommer en dag, DK 2016, KB-16
X
Det magiske hus, Belgien 2013
X
Det spritnye testamente, Belgien 2015, KB-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
Doctor Strange, USA 2016 - NYH-17
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
Dræberne fra Nibe, DK 2016
X
Dyrene i Hakkebakkeskoven, Norge 2017, NYH-17 - fra 1/9-17 X
Efter stormen, Japan 2016 - fra 1/1-18
Elecktrick Children, USA 2012
Elina - Som om jeg ikke fandtes, SE 2002, KB-04
Emil & Ida fra Lønneberg, Sverige 2013, KB-14
X
Emma og Julemanden, DK 2015, KB-16
X
En kat i Paris, Frankrig 2010, KB-13
X
En kongelig affære, DK 2012
X
En mand der hedder Ove, Sverige 2016
En uge og en dag, Israel 2016
EN-TO-TRE-NU! DK 2016
X
Ernest & Celestine, Frankrig 2012, KB-14
X
Eventyret om Askepot, USA 2015, KB-15
X
F for får, GB 2013, KB-15
X
Falkehjerte, DK 1999
X
Familien Bélier, Frankrig 2014, KB-15
Familien Jul - I nissernes land, DK 2016 - NYH-17
X
Nyhedskatalog - 2017/2018

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

Censur Min.
11
88
u.censur
96
7
91
7
93
7
Afv.
7
96
11
91
11
97
7
112
15
107
15
112
11
120
7
100
A
97
7
73
A
78
A
82
A
80
7
84
7
84
7
108
7
81
7
117
7
87
11
100
Afv.
119
7
85
11
113
7
85
15
113
7
88
u.censur
99
11
140
11
115
15
99
7
80
11
97
11
87
7
88
7
80
15
100
11
88
A
72
u.censur 117
15
93
A
77
A
62
7
91
7
70
11
138
11
116
u.censur 98
11
97
A
80
7
106
A
89
A
80
A
104
A
88

2D
X
X
X
X
X
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

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
SF
41S
X
Angel
X
Angel
X
Angel
X
Angel
Angel
X
Angel
ScanboX
Nordisk
X
UIP
X
UIP
Disney
X
ØFP
X
CB
Sweet Chili
X
Angel
X
Angel
X
Angel
X
Angel
ScanboX
CB
Nordisk
X
ScanboX
Angel
Nordisk
Angel
X
41S
Angel
Miracle
SF
Angel
Nordisk
Disney
X
ScanboX
X
Angel
Miracle
X
ØFP
X
ScanboX
X
ØFP
SF
Nordisk
SF
ØFP
X
Angel
X
ØFP
SF
ScanboX
X
Angel
Nordisk
Nordisk
ØFP
UIP
X
Angel
Disney
SF
X
Angel
ScanboX
Angel
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Titel
Familien Jul, DK 2014, KB-15
Fantomdrengen, Frankrig 2015, KB-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 Fire - på toppen, DK 2017 - NYH-17
Far til Fires vilde feie, DK 2015, KB-16
Fasandræberne, DK 2014
Fast & Furious 7, USA 2015
Fast and Furious 8, USA 2017 - fra 1/1-18
Fergie gi’r’ den gas, Norge 2016
Filmen om Radiserne, USA 2015, KB-16 - til 25/12-17
Find Dory, USA 2016 - NYH-17 + org. version
First Monday in May, The, USA, 2015
Fjerkongens Rige, DK 2014, KB-14
Flaskepost fra P, DK 2016
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
Geronimo, Frankrig 2014
Ghostbusters, USA 2016
Girl Asleep, Australien 2016 - NYH-17
Girl with All the Gifts, The, USA/UK 2016 - NYH-17
Girlhood, Frankrig 2014, KB-15
Girls Lost, Sverige 2016
Glaskisten på Isbjerget, DK 2014, KB-15
Gods of Egypt, USA 2016
Grusomme Mig 3, USA 2017 - fra 1/1-18
Guardians of the GalaXy Vol 2, USA 2017 - fra 1/1-18
Guldfeber, USA 1925
Guldkysten, DK 2015
Gummi T, DK 2012, KB-13
Hannibal & Jerry, DK 1996
Hateful Eight, The, USA 2015
Heartstone, DK/Island 2016
Hemmeligheden, DK 2012
Hidden Figures, USA 2017 - til 25/1-18
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
Homesman, The, Frankrig/USA 2014
Houdini, DK 2014
Hundeliv, DK 2016
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, KB-16
Hushpuppy, USA 2013
I blodet, DK 2016
I Morgen, Frankrig 2015
Ice Age: Den vildeste rejse, USA 2016 - til 6/4-18
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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
u.tale
X
X
X

X

X
X
X

X

Genre Censur Min.
Fam.
A
90
Ani.
7
84
Fam.
A
88
Fam.
A
80
Fam.
A
90
Fam.
A
88
Fam.
A
90
Dra.
15
120
Act.
15
137
Act.
Afv.
136
Ani.
Afv.
84
Ani.
A
88
Ani.
7
103
Dok. u.censur 90
Ani.
7
78
Dra.
15
111
Ani.
7
84
Fam.
A
78
Ani.
7
137
Dra.
11
93
Ani.
7
108
Ani.
7
90
Fam.
7
95
Fam.
7
92
Dra.
A
93
Dra. u.censur 107
Act.
11
116
Ung.
11
77
Gys.
15
111
Dra.
11
112
Ung.
6 kl <
106
Ani.
7
79
Adv.
11
125
Ani.
Afv.
Afv.
Act.
Afv.
Afv.
Klas.
A
72
Dra.
15
114
Fam.
A
80
Fam.
A
75
Act.
15
168
Dra.
Afv.
110
Dra.
11
100
Dra
A
127
Ani.
A
111
Adv.
11
169
Adv.
11
169
Adv.
11
144
Ani.
A
72
Dra.
15
122
Ani.
A
52
Ung.
15
93
Adv.
11
146
Adv.
11
143
Adv.
11
123
Adv.
11
137
Dra.
11
92
Dra.
15
104
Dok.
A
118
Ani
7
95

2D
X
X
X
X
X
X
X
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
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

DVD Udlejer
X
Angel
X
Angel
Nordisk
Nordisk
Nordisk
Nordisk
Nordisk
Nordisk
X
UIP
X
UIP
X
Sweet Chili
SF
Disney
41S
X
CB
Nordisk
Disney
Miracle
X
Camera
Nordisk
Disney
X
ØFP
X
Angel
SF
ØFP
ØFP
X
UIP
Miracle
Miracle
Reel P
Filmbazar
CB
Nordisk
X
UIP
Disney
Miracle
SF
SF
Miracle
ScanboX
Reel P
SF
SF
X
Camera
SF
SF
SF
Nordisk
ScanboX
CB
X
UIP
Nordisk
Nordisk
Nordisk
Nordisk
Miracle
X
ScanboX
X
41S
SF

Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

Titel
DK
Idealisten, DK 2015
X
Idol, Palæstina 2016, KB-16
If I stay, USA 2014
Ikingut, Island 2000, KB-02
Imitation Game, The, USA 2014
Inderst Inde, USA 2015, KB-16
X
Indignation, USA 2016
Inferno, USA 2016
Ingen Forbindelse, Island 2007, KB-11
Insurgent, USA 2015, KB-15
Inuk, Frank./Grønland 2010
Iqbal og den hemmelige opskrift, DK 2015, KB-16
X
Iqbal og Superchippen, DK 2016 - NYH-17
X
Isblomstens hemmelighed & Den glemte ting, DK 2012, KB-13 X
It Follows, USA 2014, KB-16
Ixcanul - Vulkanen, Frankrig 2015
Jason Bourne, USA 2016
Jeg hedder Ernesto, ArgentIna 2011
Jimmy’s Hall, Frankrig/Irland/GB 2014
Jul i Bakkekøbing, Norge 2013
X
Junglebogen, USA 2016
Jurassic World, USA 2015
Justin og de tapre riddere, Spanien 2013
X
Kapgang, DK 2014
X
Kauwboy, Holland 2012
Khumba, Sydafrika 2013
X
Kiki - den lille heks, Japan 2014, NY Live-action udg.
X
Kirikou og de vilde dyr, Frank. 2005, KB-07
X
Kirikou og Troldkvinden, Belgien 1998, KB-01
X
Kiwi & Strit, DK 2016
X
Klassefesten 2, DK 2013
X
Klassefesten 3, DK 2016
X
Klassefesten, DK 2011
X
Klokkeblomst og Piratfeen, USA 2013, KB-14
X
Klokkeblomst og vingernes hemmelighed, USA 2012
X
Klokkeblomst og Ønskedyret, USA 2014
X
Klovn Forever, DK 2015
X
Klovn the Movie, DK 2010
X
Kollektivet, DK 2015
X
Kon-tiki, Norge 2012
Korsvejen, Tyskland 2014
Kraftidioten, Norge 2013
Krigen, DK 2015
X
Kriger, Tyskland 2011
Krokodillebanden 3, Tyskland 2011
X
Krokodillebanden vender tilbage, Tysk. 2010, KB-13
X
Krokodillebanden, Tyskland 2009, KB-13
X
Kubo - den modige samurai, USA 2016 - NYH-17
X
Kung Fu Panda 3, USA/Kina 2016, KB-16 - TIL 17/3-18
X
Kvinden i buret, DK 2013
X
Kvinder i for store herreskjorter, Norge 2015
Kys mig, for fanden, Norge 2013, KB-16
Kæledyrenes hemmelige liv, USA 2016 - NYH-17
X
Kærlighed ved første slag, Frankrig 2014, KB-16
La La Land, USA 2016
Lammet, Etiopien 2015, KB-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
Nyhedskatalog - 2017/2018

Genre Censur Min.
Dra.
7
114
Dra.
7
100
Dra.
11
106
Fam.
A
87
Dra.
11
114
Ani.
7
97
Dra
11
111
Act.
11
120
Adv.
7
83
Adv.
11
140
Adv.
15
90
Fam.
7
90
Fam.
7
84
Ani.
A
43
Gys.
15
100
Dra.
11
93
Act.
11
123
Dra. u.censur 112
Dra. u.censur 109
Ani.
A
76
Adv.
7
105
Adv.
11
124
Ani.
7
92
Dra.
11
108
Dra.
11
81
Ani.
7
82
Ani.
A
109
Ani.
A
75
Ani.
A
74
Ani.
A
36
Kom.
11
95
Kom.
7
101
Kom.
11
95
Ani.
A
78
Ani.
A
75
Ani.
7
76
Kom.
15
99
Kom.
11
94
Dra.
11
112
Dra.
11
119
Dra.
11
107
Dra.
15
115
Dra.
15
115
Dra.
15
100
Fam.
A
81
Fam.
7
90
Fam.
7
98
Ani.
7
101
Ani.
7
95
Dra.
15
96
Kom.
15
106
Ung.
11
90
Ani.
7
87
Kom.
11
98
Kom.
A
128
Dra.
7
94
Kom.
7
99
Ani.
7
124
Ani.
A
113

2D
X
X
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
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
SF
X
Angel
SF
X
ØFP
SF
Disney
SF
X
UIP
X
ØFP
Nordisk
X
Camera
Nordisk
Nordisk
X
CB
X
Angel
ØFP
X
UIP
Filmbazar
ØFP
Nordisk
Disney
X
UIP
X
ScanboX
Nordisk
X
Angel
X
ScanboX
X
Angel
X
ScanboX
X
Angel
CB
Nordisk
Nordisk
Nordisk
Disney
Disney
Disney
Nordisk
Nordisk
Nordisk
Nordisk
Miracle
Miracle
Nordisk
X
Angel
X
Angel
X
Angel
Angel
X
UIP
SF
Nordisk
ØFP
Filmbazar
X
UIP
X
Angel
Nordisk
ØFP
SF
X
Camera
X
Camera
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Titel
DK
Lev Stærkt, DK 2013, KB-14
X
Levende Slot, Det, Japan 2004, KB-06
X
Life, Animated, USA/Frankrig 2016
Lion, Australien 2016 - NYH-17
Little Men, USA 2016 - NYH-17
Little Wing, Finland 2016
Liv sover vild, Sverige 2016
X
LOL, USA 2012
London has fallen, USA/GB 2016
Lore, Tyskland 2012
Love & Friendship, Frankrig m.fl. 2016
Love, Rosie, USA/GB 2014
Lucky Luke: Mod Vest, Frankrig 2008, KB-09
X
LunchboX, The, Frank./Indien 2013
Lyset i Havet, USA/GB/NZ 2016
Lysets Nostalgi, Chile m.fl. 2010
Macbeth, Frankrig/USA/GB 2015
Magi i luften, DK 2011
X
Magic in the Moonlight, USA 2014
Magnificent Seven, The, USA 2016
Maleficient, USA 2014
Mandela: Vejen til frihed, GB/SA 2013
Marco Macaco, DK 2012
X
Marcus og Martinus, Norge 2016
Maries historie, Frankrig 2014
Markedets lov, Frankrig 2015
Marnie min hemmelige veninde, Japan 2014, KB-16
MaX Pinlig 2, DK 2011
X
MaX Pinlig 3, DK 2013, KB-13
X
MaX Pinlig, DK 2008, KB-09
X
Mediterranea, Frankrig/Tyskland m.fl. 2015
Mennesker bliver spist, DK 2015
X
MGP Missionen , DK 2013, KB-13
X
Mia & Migoo, Frankrig 2008, KB-12
X
Mig før dig, USA 2016
Min lille søster, Sverige 2015, KB-16
Min Nabo Totoro, Japan 1988, KB-08
X
Min søsters børn alene hjemme, DK 2011, KB-12
X
Min søsters børn i Afrika, DK 2013, KB-13
X
Min ven Machuca, Chile 2014
Minions, USA 2015, KB-16
X
Misfits, DK 2015
Miss Peregrines Home for Peculiar Children, USA 2016 - NYH-17
Mission Impossible: Rogue Nation, USA 2015
Mission: Red Julemanden, USA 2015
X
Mit liv som squash, Frankrig 2016 - NYH-17 + org. Version X
Mod Naturen, Norge 2014
Model, The, DK 2015
Mommy, Canada 2014
Monsieur Lazhar, Canada 2011
Monsters University, USA 2013
X
Moonlight, USA 2016, NYH-17 - kan bookes 1/9-31/12-17
Moonrise Kingdom, USA 2012
Mortal Instruments: Dæmonernes by, USA 2013
Mud, USA 2012, KB-14
Mumitrolden og Kometen, Japan 1992, KB-08
X
Mumitroldene på sommerferie, Finland 2014
X
Mummy, The, USA 2017 - fra 1/1-18
Mutang, Frankrig/Tyrkiet 2015, KB-16
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Genre
Dra.
Ani.
Dok.
Dra.
Dra.
Dra.
Fam.
Dra.
Act.
Dra.
Dra.
Kom.
Ani.
Dra.
Dra.
Dok.
Dra.
Dra.
Dra.
Act.
Adv.
Dra.
Ani.
Dok.
Dra.
Dra.
Ani.
Kom.
Kom.
Kom.
Dra.
Dra.
Fam.
Ani.
Dra.
Dra.
Ani.
Fam.
Fam.
Dra.
Ani.
Dok.
Adv
Act.
Ani.
Ani.
Dra.
Dra.
Dra.
Dra.
Ani.
Dra.
Dra.
Act.
Dra.
Ani.
Ani.
Gys.
Dra.

Censur Min.
11
90
7
119
7
92
11
119
A
85
u.censur 100
Afv.
76
A
97
15
121
15
109
A
92
7
102
A
90
A
100
11
130
u.censur 90
15
113
11
95
A
93
11
133
11
97
11
146
7
88
A
86
15
95
u.censur
93
7
103
A
100
A
100
A
98
15
107
A
104
7
90
7
91
A
104
11
95
A
86
A
79
A
85
11
116
7
91
u.censur
75
11
127
11
131
A
84
7
66
15
80
15
108
15
137
15
94
7
90
11 år
111
7
94
15
130
7
125
A
70
A
80
Afv.
Afv.
11
97

2D
X

3D

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

BR

X
X

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

X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

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

DVD Udlejer
Nordisk
X
Camera
Miracle
X
ScanboX
X
Angel
Filmbazar
SF
ScanboX
Nordisk
Miracle
X
Angel
SF
X
Angel
ScanboX
Nordisk
ØFP
SF
Nordisk
ScanboX
SF
Disney
ScanboX
SF
X
ScanboX
Filmbazar
ØFP
Camera
SF
SF
X
SF
ØFP
Nordisk
SF
X
Angel
SF
ScanboX
X
Camera
SF
SF
X
Filmbazar
X
UIP
Reel P
SF
X
UIP
X
ScanboX
X
Angel
X
ØFP
Nordisk
X
Camera
X
ØFP
Disney
Camera
X
Camera
SF
ScanboX
X
ØFP
X
Angel
X
UIP
ScanboX

Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

Titel
DK
Mysteriet i Månedalen, Ungarn, 2008
X
Mænd og Høns, DK 2015
Månens Vogter, Frankrig 2014, NYH-17 - fra 9/9-17
X
Nattergalen, Frankrig/Kina 2013
Nausicaä – fra vindenes dal, Japan 1984
Neds, GB 2010, KB-12
Neon Demon, The, DK/Frankrig/USA 2016
Nerve, USA 2016 - NYH-17
Night Moves, USA 2013
Niko 2 - De Flyvende Brødre, Finland, DK 2012
X
Nordvest, DK 2013
X
Nr. 7, DK 2016
X
Når dyrene drømmer, DK 2014, KB-15
X
Når vinden rejser sig, Japan 2013
Office Christmas Party, USA 2016
Olsenbanden på de bonede gulve, DK 2010
X
Olsenbanden på dybt vand, DK 2013
X
Only God forgives, DK 2012
Only lovers left alive, Frankrig 2013
Operation Arktis, Norge 2014 - NYH-17
X
Oppe på valmuebakken, Japan 2011
Orla Frøsnapper, DK 2011, KB-12
X
Otto er et næsehorn, DK 2013, KB-13
X
Paddington, Canada/GB 2014, KB-15
X
Painless, Spanien 2012
Pans Labyrint, USA/MeXico 2006, KB-07
Passengers, USA 2016
Patriarken, NZ 2016 - fra 1/1-18
Patriots Day, USA 2016
Pawn Sacrifice - Sidste træk, USA 2014
Peddersen og Findus: Den bedste jul nogensinde, 2016 - NYH-17 X
Peddersen og Findus: Den lille drillepind, Tyskland 2014, KB-15X
People vs. Fritz Bauer, The, Tyskland 2016
Perlemorsknappen, Chile/Frankrig 2015
Peter og Dragen, USA 2016 - NYH-17 + org. Version
X
Peter Pedal på eventyr i junglen, USA 2015, KB-16
X
Pigen og Ræven, Frankrig 2007, KB-09
X
Pigen, Moderen og Dæmonerne, Sverige 2016
Pinnochio, Italien 2012, KB-14
X
PIP! Belgien 2010, KB-13
X
Pirates of the Caribbean: Salazar’s revenge, USA 2017- fra 1/1-18
Pitch Perfect 2, USA 2015
Planet 51, USA/GB 2009, KB-10
X
Play, Sverige 2011
Ponyo på klippen ved havet, Japan 2008, KB-10
X
Postman Per, The Movie, GB 2014
X
Power Rangers, Canada/USA 2017
Prinsesse Mononoke, Japan 1997
Program, The, Frankrig/GB 2015
På toppen af verden, DK/Frankrig 2015 - NYH-17
X
Quiet ones, The, USA 2014
Quit starting at my plate, Italien 2016
Reindeer Spotting, Finland 2010
Riot Club, The, GB 2014
Robinson Crusoe, Belgien/Frankrig 2016
X
Robocop, USA 2013
Ronal Barbaren, DK 2011, KB-12
X
Rosita, DK 2015
X
Runway, The, Irland 2010
Nyhedskatalog - 2017/2018

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

Censur Min.
7
99
15
103
7
86
A
100
11
116
15
124
15
110
11
96
15
112
7
76
15
91
7
76
15
84
7
126
7
99
A
100
A
78
15
85
15
123
7
88
A
91
A
84
A
76
7
95
15
100
15
112
11
116
u.censur 103
15
133
7
115
A
83
A
89
Afv.
115
u.censur
82
7
103
A
81
7
92
15
93
7
81
A
81
Afv.
Afv.
7
115
7
91
15
119
7
100
A
88
A
125
11
133
7
103
A
81
15
98
u.censur 105
15
84
15
107
7
91
15
121
11
90
A
95
11
93

2D

3D

BR
X

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

X

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X

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

X
X

DVD Udlejer
X
ScanboX
Disney
X
Sweet Chili
Filmbazar
X
Camera
Miracle
ScanboX
Nordisk
X
Angel
Nordisk
Nordisk
CB
Nordisk
X
Camera
Nordisk
Nordisk
Nordisk
ScanboX
Miracle
Nordisk
X
Camera
SF
SF
SF
X
Camera
X
Camera
X
UIP
ØFP
Nordisk
SF
SF
SF
ScanboX
ØFP
Disney
X
UIP
X
Camera
ØFP
X
Angel
X
Angel
Disney
X
UIP
X
ScanboX
X
ØFP
X
Camera
SF
Nordisk
Camera
SF
SF
ScanboX
Filmbazar
ØFP
X
Angel
SF
SF
Nordisk
Nordisk
X
Angel
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Titel
DK
Rød som Himlen, Italien 2006, KB-11
Salvation, The, DK 2014
X
Samba, Frankrig 2015
Sameblod, Sverige/Norge/DK 2016
Sammys store eventyr 2, Belgien 2013
X
Sammys Store Eventyr, Belgien 2009, KB-11
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
Shelley, DK 2016
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
Skønheden og Udyret, USA 2017 - NYH-17 + org. Version X
Slow West, New Zealand 2015
Smølferne: Den hemmelige landsby, USA 2017 - fra 1/1-18 X
Snowden, Tyskland/USA 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
Sparrows, DK/Island 2015
Spectre, USA 2015
Spring breakers, USA 2013
Spud Milton..., Sydafrika 2010, KB-12
Spøgelsesjægerne, Tyskland 2015
X
Star Trek: Beyond, USA 2016
Star Wars Rogue One, USA 2016
Star Wars: The Force Awakens, USA 2015, KB-16
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
Syng, USA 2016 - NYH-17
X
Syv minutter over midnat, USA 2016 - NYH-17
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
Tanna, Australien 2015
Tavshedens labyrint, Tyskland 2015
Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the shadows, USA 2016
Terabithia – Et hemmeligt land, USA 2007, KB-08
X
Testament of Youth, GB 2014
The Assassin, Kina 2015
Thor: Legenden Fra Valhalla, Island 2011
X
Tigre og Tatoveringer, DK 2010, KB-11
X
Til Havet. Mexico 2009
Til Ungdommen, Norge 2013
To do list, The, USA 2013
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Genre
Dra.
Dra.
Dra.
Dra.
Ani.
Ani.
Ani.
Dra.
Dok.
Dra.
Gys.
Dra.
Gys.
Gys.
Adv.
Dra.
Adv.
Act.
Ani.
Dra.
Dra.
Dra.
Dok.
Gys.
Ani.
Ani.
Dra.
Act.
Ung.
Kom.
Fam.
Act.
Act.
Adv.
Dra.
Act.
Fam.
Fam
Dra.
Ani.
Ani.
Dra.
Act.
Kom.
Ani.
Act.
Act.
Adv.
Dra.
Dra.
Act.
Adv.
Dra.
Ung.
Ani.
Ani.
Dok.
Dok.
Kom.

Censur Min.
7
96
15
92
7
118
u.censur 110
7
93
7
88
7
93
15
107
15
86
11
91
15
93
15
96
15
97
15
109
11
96
11
89
7
129
15
84
A
89
11
135
7
93
15
88
15
74
15
81
7
81
7
72
15
99
11
148
15
94
11
108
7
99
11
122
11
134
11
135
15
107
11
93
A
105
7
Afv.
15
90
A
80
A
108
11
108
u.censur 105
7
76
7
92
15
91
15
108
15
125
u.censur 100
15
124
11
112
7
95
15
129
u.censur 105
7
83
A
44
7
70
11
118
15
99

2D

3D

X
X
X
X

X

BR

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

X
X
X

X
X

X
X
X

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

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

DVD Udlejer
X
ØFP
Nordisk
SF
Filmbazar
SF
SF
SF
X
Camera
X
Camera
X
Angel
ScanboX
Camera
ScanboX
ScanboX
Nordisk
Nordisk
Disney
Miracle
X
UIP
X
ScanboX
SF
Filmbazar
CB
SF
X
ScanboX
X
ScanboX
ØFP
SF
SF
Miracle
X
Angel
X
UIP
Disney
Disney
SF
X
ScanboX
X
Angel
X
Angel
Miracle
X
Angel
X
UIP
SF
Angel
Miracle
X
Angel
ScanboX
ScanboX
X
Camera
ØFP
ScanboX
X
UIP
X
ScanboX
Nordisk
41S
Nordisk
CB
ØFP
X
ØFP
X
ScanboX
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Titel
Tomboy, Frankrig 2011, KB-14
Tordenskjold og Kold, DK 2016
Train to Busan, Sydkorea 2016
Tre Ting, DK 2017 - fra 1/1-18
Trolls, USA 2016 - NYH-17
Træk vejret, Frankrig 2014, KB-16
Trækfugle, Canada 2015
Udyret og hans lærling, Japan 2015, KB-16
Udyret, Sverige 2011
Ulv i Fåreklæder, Rusland 2016 - Fra 1/1-2018
Under Sandet, DK 2015
Undercover, DK 2016
Underdog, Sverige/Norge 2014
Underverden, DK 2016, NYH-17 - fra 1/1-18
Vaiana, USA 2017 - NYH-17 + org. Version
Vi er de bedste, Sverige 2013, KB-15
Victoria, Tyskland 2015
Vidunderbørn, Tyskland 2011, KB-14
Villads fra Valby, DK 2015, KB-16
Volcano, Island 2011
Vores Verden, Sydkorea 2015
Vulkanen IXcanul, Frankrig 2015
Warcraft, USA 2016
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
Winkys Hest, Belgien 2005, KB-08
Witch Hunters, USA 2013
Wolf and Sheep, DK/Sverige 2016 - fra 1/1-18
Wolfpack, The, USA 2015
Woman in black 2: Angel og death, The, Canada 2014
Wooden Camera, The, Sydafr./Frank./UK 2003
X+Y, GB 2014, KB-16
You & Me Forever, DK 2012, KB-13
You´re neXt, USA 2011
Your Name, Japan 2016 - fra 1/1-18
You’re Ugly Too, Irland 2015, KB-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
Zootropolis, USA 2015, KB-16
Æblet og Ormen, DK 2009
Ørnejægerens Søn, DK/Tysk./Se 2009, KB-11

DK
X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X
X
X

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

Censur Min.
7
82
15
98
15
118
Afv.
89
7
93
15
91
2-5 kl.
84
7
119
15
84
Afv.
97
15
105
11
95
u.censur
97
15
112
7
113
7
102
15 år
140
7
100
A
78
11
104
3 kl. <
95
u.censur
93
11
123
A
95
u.censur
87
7
105
11
102
11
88
11
122
A
95
15
88
u.censur 86
11
90
15
98
11
90
11
111
11
85
15
90
Afv.
106
u.censur
81
7
90
11
100
7
83
7
78
11
102
7
108
7
79
A
87

2D
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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

DVD Udlejer
X
Angel
SF
Reel P
X
ScanboX
SF
X
Angel
X
Angel
41S
ØFP
Angel
Nordisk
X
ScanboX
Filmbazar
X
ScanboX
Disney
SF
Reel P
X
Angel
UIP
ØFP
BUSTER
ØFP
X
UIP
ScanboX
ØFP
X
ØFP
ScanboX
X
Angel
ScanboX
X
ØFP
SF
ØFP
Miracle
ScanboX
X
ØFP
X
Angel
SF
ScanboX
Camera
X
Angel
X
ScanboX
X
ØFP
ScanboX
X
Angel
X
UIP
Disney
X
CB
X
ØFP
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DANSKE BØRNE- OG
UNGDOMSFILMKLUBBER

GRATIS KORTFILM!
Børnebiffen i hele landet - KVALITETSFILM FOR DE 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 ud fra egnethed til målgrupperne.
I 2016 kom der 3 nye DCP filmpakker, hvor man bl.a. kan se den nye
danske film ’Vitello graver et hul’
baseret på de populære børnebøger af samme navn. Der vil i
løbet af foråret 2017 ligeledes blive
stillet nye pakker til rådighed.
Husk at I kan benytte dem frit dvs. også til åbne visninger i forbindelse med fødselsdag/jubilæum og/eller Kulturdage/nætter
i byen - her er ingen begrænsninger.
Læs mere om Børnebiffen under www.dfi.dk under ’Børnebiffen i hele landet’
eller kontakt DaBUF sekretariat for mere information.
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