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Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

FORORD 2018
‘DaBUF - Tilladt for alle’ - sådan lyder
overskriften på årets landsseminar. Den
fortæller både historien om, at det frivillige arbejde i filmklubberne bør være en
mulighed for alle - uanset alder, og så
rammesætter den samtidig den virkelighed, at vi i Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber viser film for børn og unge i
alle aldre.
Den virkelighed bliver altid tydelig, når vi i
filmudvalget skal udvælge de film, som
udgør indholdet i årets Filmkatalog. Der
skal være noget for alle aldre og for enhver smag. Det synes vi er lykkes igen i år.
For de alleryngste er der både gensyn
med populære figurer som Cirkeline, Paddington, Peter Kanin, Lynet McQueen og
Hodja fra Pjort.
De lidt ældre kan glæde sig til at møde
Miguel fra Mexico, der i ‘Coco’ drømmer
om at blive musiker. Drømmen er også intakt hos Félicie, der vokser op på et børnehjem udenfor Paris, hvor hun drømmer
om at blive balletdanser på balletskolen i
den franske hovedstad. Animationsfilmen ‘Ballerina’ skal nok få op til flere op
på tæerne. Og så er der William, der vist
bare drømmer om en almindelig familie,
men istedet må nøjes med Morbror Nils,
nu hvor Williams far er død og mor er blevet til en kolbøtte. Sådan lyder starten
ihvertfald i den fantastiske familiefilm
‘Jeg er William’, der godt kunne gå hen og
blive en ny dansk børneklassikker.

Mange film der har et par årtier eller flere
på bagen, har de seneste år lidt under
digitaliseringen og ikke været mulige programvalg for vores børne- og ungdomsfilmklubber. En situation, der både har
ærgret og irriteret filmudvalget og bestyrelsen. Heldigvis ser det nu endelig ud til,
at der lige så langsomt bliver lukket op for
godteposen. Fra den kommende filmklubsæson kan vi glæde os over, at både ‘Valhalla’ (1986) og ‘Billy Elliot’ (2000) er blevet digitaliseret og dermed er tilgængelige til filmprogrammet. Det fejrer vi ved at
genoptrykke de gamle anmeldelser i
dette Filmkatalog.

resultere i flere digitaliseringer af væsentlige børne- og ungdomsfilm - og samtidig,
at vi får skabt en debat om, hvad der bør
være fællesnævnere i vores allesammens
kulturelle kapital. Det ser vi behovet for at
synliggøre, i en tid hvor zappere er blevet
til streamere, og hvor vores mantra ‘Film
skal ses i fællesskab’, udfordres i børn og
unges fritid. Vi glæder os til at tage fat!

At åbne op for klassiker-kassen hænger
fint sammen med det fokus, som vi har
for det kommende foreningsår. Filmudvalget har et ønske om at få skabt en
DaBUF-kanon, en liste over de film man
skal have set, før man bliver voksen. Det
er vores håb, at en sådan liste både kan

Jan Frydensbjerg

Tak til alle dem der udenfor udvalget, har
taget sig tid til at anmelde og vurdere film,
således at vi igen i år kan præsentere en
bred vifte af muligheder til brug i den
kommende filmklubsæson.

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

De unge kan se frem til rørende og vedkommende fortællinger om kampen for at
finde sin identitet og seksualitet. Det sker
på vidt forskellige måder i film som ‘Thelma´, ‘Heartstone’, ‘Girls lost’ og ‘Call me
by your name’. I den anden ende af alvorsskalaen underholder både gamle og nye
bekendtskaber i superheltegenren. ‘Spider-Man: Homecoming’ fører for alvor sit
spind ind i Marvel-universet og ‘Black
Panther’ er et forfriskende pust til den populære genre.
Jeg er William, SF Studios
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Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

FILM DU SKAL SE
- FØR DU BLIVER VOKSEN
I det kommende år sætter vi alle sejl ind på at få skabt vores egen DaBUF-kanon. En udvælgelse af de film, som vi mener, at man
skal have set, før at man for alvor kan kalde sig voksen. Det er både lidt for sjov, men også lidt alvorligt. For hvad er det egentlig for
en filmkulturel arv, vi gerne ser at børn og unge får med sig ind i voksenlivet?
I en streaming-verden, hvor alle konstant bombarderes med nye historier, nye muligheder og nye medier, kan det være svært at finde
en fælles kulturel platform at tale sammen ud fra. Når vi ‘gamle’ ser tilbage på vores barndom, rammesætter vi den ofte udfra de
historier vi mødte og delte i fællesskab - blandt andet i biografen. Den rammesætning kommer ikke mere af sig selv, og derfor kan
det være en opgave for DaBUF at tage på sig.
Målet er at finde frem til de fremragende børne- og ungdomsfilm, som vi mener, at ethvert ungt menneske bør have oplevet mindst
én gang. Det er film, som både bør være en del af vores kulturelle DNA, men også film der gør os i stand til at se ud over egen næsetip og som provokerer, forundrer og fascinerer os.
Vi håber, at I er med på legen og vil få glæde af den!

Nyhedskatalog - 2018/2019
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DATA:

Amatører
Sverige 2018
Instr. & manus: Gabriela Pichler
Medv.: Zahraa Aldoujaili, Yara Aliadotter,
Fredrik Dahl m.fl.

Censur: Afv.
Spilletid: 102 min.
Udl: DaBUF
Prem: Afv.
Aldersvurdering: Fra 10 år.
Kan bookes fra 1/10 2018

AMATØRER
Handling
Et tysk lavprissupermarked, Superbilly(!),
overvejer at lægge aktiviteter i den lille
svenske by Lafors. 500 hårdt tiltrængte
arbejdspladser vil det resultere i for det
lille samfund, hvis tyskerne bygger hos
dem. Følgelig må man gøre sig til for tyskerne. Med en film om landsdelenes fortræffeligheder. Desværre er kommunekassen tom, så man må finde en anden
måde at få produceret filmen på. Et lyst
hoved kommer op med en idé: Lad de lokale elever lave filmen! De er dus med
mediet og skal ikke have betaling. Som
sagt så gjort. Eleverne indrulleres og går i
gang med arbejdet. Resultatet er som forventeligt: Komplet håbløst. Dilettantisk og
ensidigt.
Heldigvis står en professionel filmskaber
(sådan da) klar til at hjælpe den betrængte kommune. Så han kaster sig over opgaven med at beskrive kommunen i en reklamefilm.
De to piger Dana og Aida giver dog ikke op
så let. De har besluttet, at de vil lave deres
egen film om deres lokalsamfund og
deres liv. Så de fortsætter ufortrødent
med at dokumentere, hvad de ser – hvilket indbefatter den professionelles virke.
Vi får et indblik i deres familiers liv, og vi
forstår, hvad det betyder for lokalbefolkningen, hvad Superbillys eventuelle indtog vil betyde.
Tyskerne ender med alligevel ikke at flytte
til området. Men pigerne får gjort deres
film færdig og binder nogle fine sløjfer på
de mange store og små fortællinger, vi har
fået præsenteret i filmen.
Vurdering
For alle os med håb og ambitioner om at
hjælpe børn til at lave deres egne film, er
der både indsigt og indforståede grin at
hente. Det er kun alt for genkendeligt at
følge børnenes bestræbelser, men efter-
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hånden bliver det klart, at deres mission
får et andet udkomme, end det oprindeligt
intenderede. De bliver sandhedsvidner for
de voksnes hykleri og især deres sårbarhed.
Som de bedste film for børn og deres
voksne, fortæller filmen (mindst) to historier: Én umiddelbar og tilgængelig om pigernes bestræbelser og udkommet af
disse.
En anden historie handler om fattigdom
og udstødelse, om at være voksen, men
ude af stand til at tage sine egne oplyste
valg. Fordi strukturer, man er underlagt,
lægger snærende bånd på ens udfoldelser.
Som titlen måske indikerer, er de bærende roller besat af amatører. Men det ligger
ikke filmen til last: Man bliver oprigtigt berørt (i undertegnedes tilfælde både til grin
og tårer).

Instruktøren, Gabriela Pichler, har udtalt,
at det er en film til lilleby-rebeller, til de
ekskluderede og de utæmmelige. Et
ædelt formål, som vi i filmklubberne kan
tilslutte os. Vi vil også gerne give medlemmerne mod på og tiltro til, at de kan
gøre en forskel. I Danas og Aidas tilfælde
gør de en stor forskel for os publikummer
i forhold til at åbne vores øjne for deres
virkelighed.
Indledning
Forklar lidt om baggrunden for, hvorfor pigerne giver sig af med at lave en film om
deres lokalområde. Gør det også gerne
klart, at de jo også selv har mulighed for
at tolke og forstå deres egen tilværelse
med de telefoner eller iPads mange af
dem har til rådighed. Det kan måske være
en spændende og oplysende måde, de
kan lære sig selv at kende på.

Kim Bruun, DaBUF Filmudvalg
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

DATA:

Baby Driver
USA 2017
Instr. & manus.: Edgar Wright
Medv.: Ansel Elgort, Lily James, Kevin
Spacey, Jon Bernthal m.fl.

Censur: 15
Spilletid: 113 min.
Udl: UIP
Prem: 29/6-2017
Aldersvurdering: Fra 12 år

BABY DRIVER
Handling
I ”Baby Driver” følger vi den unge og mystiske chauffør med kælenavnet Baby.
Han lever af at køre bankrøvere sikkert
væk efter røverierne, og det hele er koordineret ned til mindste detalje efter hans
playliste på hans iPod. Baby har nemlig
kronisk tinnitus, og bruger derfor musikken til at overdøve dette. Han arbejder for
Doc, som planlægger bankrøverier udført
af forskellige hold, der alle stoler fuldstændig på Babys evner som chauffør.
Denne tillid er altafgørende for, at flugten
kan forløbe fuldstændig i overensstemmelse med hans plan, så da én af røverne
har mistillid til Babys attitude og evner,
opstår der en livsfarlig situation i den ellers hidtil fejlfrie række af flugtkørsler. Det
stigende pres på Babys evner og det, han
bruger dem til, får ham til at genoverveje
sit job, men det er dog ikke ligetil at
komme ud af Docs jerngreb, og det begynder at påvirke Babys selvtillid i en
sådan grad, at det influerer hans formåen
som chauffør. Tvivlen og lysten til at bevæge sig ud af det kriminelle miljø forstærkes yderligere, da han møder den
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smukke og søde servitrice Debora, fordi
det går op for ham, at de handlinger og
valg han foretager sig ikke kun påvirker
ham, men også dem han elsker.
Vurdering
”Baby Driver” er en usædvanlig god
actionfilm, der ikke ligner nogen andre.
Filmen er vild og hæsblæsende, og selvom historien er seriøs, gør de små humoristiske replikker, at den aldrig bliver kedelig og klichefyldt. De vilde scener med
flugtkørsel og skyderier er perfekt timede
til musikken, der gennem hele filmen er
tilpasset ned til mindste detalje, så selv
vinduesviskerne falder i takt med musikken. Det gør filmen underholdende og anderledes, og karakteren Baby er spændende og mystisk, men også sympatisk og
humoristisk. Filmen viser, hvordan organiseret kriminalitet kan foregå, og det er interessant at se det fra Babys vinkel. Det
bliver tydeligt som historien skrider frem,
at Baby distancerer sig fra selve røverierne, og ikke ser sig selv som en af de onde,
men i virkeligheden lever han på en løgn –
han er ligeså meget med til det, som Doc

og dem, der begår røverierne. Baby er muligvis verdens bedste til at flygte fra politiet, men i sidste ende kan han ikke flygte
fra konsekvenserne af hans livsstil, og filmen viser dermed, hvor mareridtsagtig
livet i det kriminelle miljø kan være, når
det bliver umuligt at undslippe derfra.
”Baby Driver” er en fantastisk film med
god musik og et stærkt persongalleri, der
på én gang er fyldt med action og spænding, samtidig med at historien er interessant og fængende. Jeg synes, filmen
egner sig til børn fra 12 år.
Indledning
Filmen lægger op til at tale om kriminalitet og den måde, mennesker kan blive
fastholdt i det kriminelle miljø, selvom de
måske forsøger at undslippe. Det er ikke
så ligetil at smide en del af sin identitet
væk, og især ikke, hvis kriminaliteten er
organiseret og styret af personer, som
ikke blot har magten over de involverede,
men også de involveredes omgangskreds.
Fie Flatau, 18 år
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DATA:

Ballerina
Canada/Frankrig 2016
Instr. & manus.: Eric Summer m.fl.
DK stemmer: Juliette Schaufuss, Allan
Hyde, Lykke Sand, Claus Bue m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 89 min.
Udl: Sweet Chili
Prem: 9/11-2017
Aldersvurdering: Fra 9 år

DANSK
TALE

BALLERINA
Handling
Ja, det er en film om en pige som drømmer om at blive ballerina – men også en
film om hendes ven fra børnehjemmet:
Victor som er opfinder, drømmer om at
flyve og god til at reparere ting. De to holder sammen i en ellers trist hverdag på et
børnehjem uden for Paris omkring år
1889. En dag lykkes det dem, efter mange
forsøg, at flygte efter en vild jagt, hvor den
sure pedel er lige ved at fange dem.
I Paris bliver de væk fra hinanden. Félicies
eneste minde om moren er en ballerina,
som kan dreje rundt og hver gang den går
i stykker reparerer Victor den. Drømmen
om ballet fører allerede samme dag Félicie igennem Paris til Operaen, hvor hun
ser primaballerinaen danse. Alt er den
perfekte drøm – lige ind til Félicie bliver
opdaget og smidt ud i den mørke nat. Heldigvis møder hun rengøringsdamen Odette, som halter og viser sig at være tidligere ballerina på Operaen. Hun lader Félicie
bo hos sig og underviser hende, mod at
Félicie hjælper med rengøringen både på
Operaen og i det hus, hvor hun bor og er
rengøringskone.
I huset, hvor de gør rent, bor den rige og
forkælede pige Camilla, hvis mor gør alt
for, at hendes datter kan blive en balletstjerne. Camilla træner hårdt og er dygtig,
men hun er ikke særlig sød. Félicie stjæler
hendes optagelsesbrev til balletskolen på
Operaen og starter som balletelev. I mens
er Victor blevet assistent hos mesteringeniøren, Gustave Eiffel og hjælper med
at bygge Eiffeltårnet. Victor vil gerne være
mere end venner, men Félicie er også interesseret i den unge balletdanser Rudolf.
På balletskolen opdager Félicie, at det er
hårdt arbejde at danse ballet. Balletmesteren er streng og hver uge sættes en
elev af holdet, som kæmper for at få en
stor rolle i en forestilling med primaballerinaen. Félicie er ved at blive sat af holdet,
da hendes bedrag bliver opdaget, men
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balletmesteren beslutter at både Félicie
og Camilla skal have en chance for at få
rollen. På dagen, hvor det skal afgøres,
sover Félicie over sig, fordi hun har været
ude med Victor aftenen før. Hun kommer
i sidste øjeblik, men fejler i sin optræden,
da hun er træt og mister fokus. Straffen er
hård! Félicie bliver sendt retur til børnehjemmet. Hendes drøm er slut og hun har
mistet lysten til dansen og livet.
Herfra bliver filmen meget eventyrlig. Den
ellers så strenge pedel, som jagtede Félicie og Victor i starten, hjælper Félicie tilbage til Paris. Félicie ender med at få rollen og stå på scenen sammen med primaballerinaen – fordi hun danser med
hjertet. Hvorimod Camilla er en dygtig
danser, men hun danser, fordi det er hendes mors drøm. De to piger bliver venner,
Victor lykkes med at flyve, Odette og balletmesteren finder hinanden – kort sagt
lykke hele vejen rundt.

Vurdering
Ikke kun en film for piger! Der er sjov og
hæsblæsende jagter både væk fra børnehjemmet og i Paris oppe i det ufærdige
Eiffeltårn. Jeg så filmen med piger på 11 år
som elskede den, mens drengene på 7-9
år syntes, den var sjov. Der er både fart og
romantik i filmen, mens historien minder
om ”Karate Kid” bare i balletverdenen.
“Ballerina” er en film som underholder sit
publikum og især pigerne går derfra med
tårer i øjenkrogen.
Indledning
“Ballerina” handler om at følge sine drømme, hvad enten det handler om at danse
ballet eller flyve. Både Félicie og Victor har
drømme, som for alle er svære at opnå,
men især for børnehjemsbørn. De kommer begge til at kæmpe for deres drøm.
Tag også gerne fat i at Camilla og pedellen ændrer sig undervejs fra at være
fjendtlige til venner.

Hanne Cramer Køppler,
Holger - Slangerup
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

DATA:

Bigfoot Junior
Belgien/Frankrig 2017
Instr.: Jeremy Degruson & Ben Stassen
Manus.: Bob Barlen & Cal Brunker
DK stemmer: Malte Milner Find, Mads
Knarreborg, Benjamin Hasselflug, Peter
Aude m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 92 min.
Udl: SF
Prem: 27/7-2017
Aldersvurdering: Fra 7 år

DANSK
TALE

BIGFOOT JUNIOR
Handling
Adam er en 13-årig dreng, som bliver
mobbet i skolen. Han føler sig udenfor og
med god grund, for der sker en underlig
udvikling med hans krop. Håret vokser ud
til en vild paryk natten over, selvom moren
har klippet det dagen før, og hans fødder
vokser konstant ud af skoene. Han føler
sig ensom og har ingen at snakke med.
Adam har altid troet, at hans far var død,
så da han finder ud af, at moren har løjet
om farens død, løber han hjemmefra og
ud i skoven, for at finde sin far. Han viser
sig at være en levendegjort Bigfoot-legende, som bl.a. kan tale med dyrene. Det
ser ud til at farens gener, særlige talenter
og superkræfter er ved at slå igennem hos
sønnen. Endelig har Adam en forbundsfælle, der forstår hans situation og kan
lære ham at begå sig i naturen.
Trods et glædeligt gensyn med sønnen
efter 12 års adskillelse, er faren nervøs, for
han har holdt sig skjult i den store skov for
at beskytte sig selv og sin familie. Han bli-

ver nemlig jaget af et ondt firma, HairCo,
der vil eksperimentere med hans gener
for at kurere hårtab og skaldethed, så nu
er Adam også i farezonen. De grådige forretningsmænd kommer på sporet af dem,
og spreder sig over hele skoven, som de
ikke vil tøve med at brænde af, hvis det
skulle vise sig nødvendigt. Så går den
vilde og voldsomme jagt på far og søn, der
forsøger at standse de onde agenter og
ødelægge den store fabrik. Faren bliver
fanget og spærret inde på den hjertekolde
fabrik, mens Adam får hjælp af en flok dyrevenner (en fugl, et egern, en bjørn og to
vaskebjørne). Heldigvis lykkes det dem
både at befri faren og bekæmpe de onde
kapitalister og deres agenter, så Adam efterfølgende kan vende tilbage til sit hverdagsliv - og fortsatte mobning i skolen.
Vurdering
Denne animationsfilm henviser til myten
om Bigfoot (Den afskyelige snemand) fra
1800-tallets Nordamerika. Bigfoot skulle
være et menneskelignende dyr, som beskytter skove og dyreliv, hvilket må have

inspireret til farens hulemands udseende
med pels, store fødder og stærke kræfter.
At det skulle være et resultat af et fejlslagent medicinsk forsøg, som gør ham til et
konstant bytte for de onde kræfter, bidrager til en tynd historie, som aldrig bliver
helt troværdig.
Det er let at skelne de gode fra de onde,
med rigelig brug af klichéer og karikerede
figurer (f.eks. bøller i skolen, hjernedøde
vagter) og en overdreven angst for hårtab,
som må være en unødvendig bekymring
for dette publikum. Handlingen foregår
mest i den store, men venlige skov - eller
på den sterile og kolde fabrik. Animationen er god, men støtter ikke helhedsindtrykket. Valget af de danske stemmer imponerer ikke, f.eks. taler Adam med en
dyb manderøst, der slet ikke passer til
hans sårbare alder og situation. Filmen er
overfladisk underholdende, men ikke
særlig sjov. Jeg savner udvikling af karaktererne, der ikke ser ud til at lære noget
undervejs, ligesom deres (og vores) etiske
holdninger ikke udfordres. Trods de forskellige udfordringer, som han gennemlever med sin far, så synes Adam f.eks. ikke
at have udviklet sig personligt. Han glider
ind i den gamle rolle, da han kommer tilbage i skolen og må have hjælp udefra til
sine plageånder.
Indledning
Man kunne sætte fokus på myter og legender, som har inspireret mange forskellige film gennem tiden. Kender børnene til
Bigfoot? – eller har de læst Tintin, der
søger efter en Yeti i Himalayabjergene?
Filmen lægger op til det evige opgør mellem menneske og natur, men når aldrig
selv derhen. Man kunne også henlede opmærksomheden på mobning og hvordan
det bliver håndteret her - eller det at føle
sig anderledes, især som teenager.

Kirsten Østergaard Nielsen,
DaBUF Filmudvalg
Nyhedskatalog - 2018/2019
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DATA:

Biler 3
USA 2017
Instr. & manus.: Brian Fee
DK stemmer: David Owe, Johanne Louise Schmidt, Finn Nielsen, Karsten Jansfort m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 107 min.
Udl: Disney
Prem: 31/8-2017
Aldersvurdering: Fra 7 år

DANSK
TALE

BILER 3
Men juhu! ‘Biler 3’ handler igen om racerbiler – og ikke mindst om venskab. Den
handler selvfølgelig også om at finde ud
af, hvad man er god til, eller hvordan man
bedst bliver det. At styrke og teknik ikke
altid er det vigtigste, men at man også
kan bruge hovedet.

Handling
Som i ‘Biler 1’ og (til dels) ‘Biler 2’ er det
Lynet McQueen der spiller hovedrollen.
Den kække bil har længe været urørlig
som stjernen og den der konstant kom
først over målstregen. Nu er Lynet blevet,
skal vi kalde det - moden, og må se sig
overhalet af nye unge biler, proppet med
ny teknologi og nye træningsmetoder.
Lynet går i skarp træning hos den unge og
meget ivrige kvindelige mekaniker Cruz,
der også selv har ambitioner. Det tager
noget tid for den gamle stjerne og den
unge tekniker at komme overens, men de
finder ud af at de begge har noget at give
hinanden, og et nyt og særligt venskab
blomstrer.
Lynet vil stadig gerne køre ræs, men
endnu vil han ikke ud på de kendte baner,
hvor pressen og så mange andre holder
øje med ham. Sammen med Cruz finder
han Thunder Hollow, en gammel bane, der
ser ud til at være efterladt. Nu viser det sig
imidlertid at banen bliver brugt til smadreræs for gamle udtjente biler, og selv
om de to forsøger at liste væk, er de pludselig en del af ræset. Da der til sidst bliver
sprøjtet med vand mister Lynet sin mudderforklædning og pludselig er det afsløret for alle, hvor han er.
Efter løbet kommer Lynet og Cruz op at
skændes og det ender med at Cruz afslører, at hun selv har ønsket at være racer,
men måtte give op og blev tekniker. Nu
forlader hun Lynet og vil sige op som
træner. Lynet indser, via en snak med
Bumle, at han skal finde Docs gamle
mentor, lastbilen Smokey.
Gennem Smokey finder Lynet ud af, hvor
meget han faktisk betød for Doc, men
også hvor vigtigt det er for ham at vinde
det næste løb. For hvis han ikke gør det, risikerer han en skæbne som Docs. Smokey får Lynet til at indse, at han ikke kan
køre hurtigere end den unge rival Jacks-
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Man kan vælge at se det som ærkeamerikansk propaganda dryppende af solnedgangssirup: Tro på dig selv, lyt til de
gamle. Men man kan også netop se det
som en illustration af, hvor vigtigt det er
med venskaber, at vi alle kan lære af hinanden og blive klogere. Vi skal være der for
hinanden.
on, men at han bare må være klogere.
Sådan gjorde Doc i sin tid, og det er altså
også, hvad Lynet skal træne.
Så er det blevet tid til det store racerløb.
Lynet skal starte bagerst men kommer
godt af sted og via alt det han har lært
kommer han godt frem i feltet. Efter et
styrt ude på banen kører Lynet i pit og
beder om at Cruz skal overtage hans
plads i løbet. Hun gør det og efter meget
drama ender hun med at vinde. Filmen
slutter tilbage i Kølerkildekøbing. Nu er
Lynet blevet pit-chef og Cruz er raceren.
Vurdering:
Jeg blev så glad da jeg så ‘Biler 3’, for nu
var de tilbage på sporet. Biler 1 var en dejlig film, der hjemme hos os blev set rigtig,
rigtig mange gange, mens børnene var
mindre, og vi ventede med længsel på den
2’er der da måtte komme. Der gik fem år,
og alt det legetøj og merchandise vi havde
blev slidt op, eller børnene voksede ganske simpelt fra det.
Så kom 2’eren, og selv om den da var underholdende, var den en mærkelig sag,
hvor biler pludselig bliver spioner og
drøner verden rundt. Det gav meget lidt
mening.

‘Biler 3’ er en dejlig film, også selvom at emnerne er blevet brugt i mange andre film.
Indledning:
Man kan jo altid starte med at spørge,
hvor mange i salen har set Biler 1 og Biler
2 og på den måde fremkalde universet.
Det vigtige at give vores unge publikum
med, er nok at få dem til at se på, hvad
venner kan gøre for hinanden, og hvordan
man bliver venner ved at opdage at den
anden har noget at komme med. Noget
man kan lære af. Lynet bliver venner med
Cruz fordi de opdager at de begge kan
hjælpe den anden, og da det bliver allermest farligt er de der for hinanden. Sådan
er vel gode venner.
Noget af det sjove, som for mig var nyt
ved ‘Biler 1’, var hvordan man brugte danske stemmer. Her er det ikke blot dygtige
danske skuespillere, men også stemmer
som vi kender fra bil-universet. Tom Kristensen og Jason Watt var med allerede
første gang, og de er der også denne
gang. Nu har de så fået selskab af formel1-kører Kevin Magnussen, men også
Youtuberen Rasmus Brohave.

Mads Würtz Gammelmark,
Buster - Holstebro
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

DATA:

Billy Elliot
USA 2000
Instr.: Stephen Daldry
Manus.: Lee Hall
Medv.: Jamie Bell, Julie Walters, Jamie
Draven m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 111 min.
Udl: Angel
Prem: 9/2-2001
Aldersvurdering: Fra 10 år
NY DIGITAL KOPI

BILLY ELLIOT
Handling
Billy bor sammen med sin far, storebror
og senile bedstemor. Billys mor er død.
Året er 1984 i den lille engelske mineby
Everington, der er præget af minearbejderstrejke. På trods af de hårde tider får
faren 50 pence tilovers, så Billy kan deltage i den lokale boksetræning, sådan som
faren og før ham farfaren har gjort. Faren
og broderens kamp er at få mad på bordet, da begge arbejder i kulminen.
Byens lokale balletklasse rykker også ind
i boksehallen, da deres øvelokaler er inddraget til de strejkende. Billy må træne
ekstra, da han hverken mestrer eller er interesseret i boksning. Da nøglen skal afleveres til balletlærerinden Mrs. Wilkinson,
bliver Billy fascineret af balletklassen, der
selvfølgelig kun består af piger. Balletlærerinden og hendes datter opfordrer
Billy til at deltage. Med boksehandskerne
om halsen tager Billy derefter ned i hallen,
bytter handskerne ud med lånte balletsko
og betaler i hemmelighed i stedet de 50
pence for ballettræning. Også det er
svært at mestre, men Mrs. Wilkinson kan
se hans ægte talent.
Det kan faren ikke, da han opdager Billys
hemmelighed, han forbyder ham at

danse, da ballet kun er for piger og homoseksuelle. Mrs. Wilkinson tilbyder ham
enetimer for at for at forberede ham til
The Royal Ballet School. Billy kommer
ikke til optagelsesprøve, for broren bliver
arresteret efter en kamp med politiet, så
Billy må i retten sammen med faren. Mrs.
Wilkinson opsøger familien og afslører
deres hemmelige projekt, men det udløser kun foragt fra faren og broren.
Billy stikker af til hallen med sin ven, den
homoseksuelle Michael. Billy giver ham
balletskørt på og viser nogle dansetrin.
Faren og hans venner opdager, at der er
lys i boksehallen, da de vender hjem fra
pubben. Da mændene ser drengenes opførelse, stivner Billy først, men derefter
opfører han sin dans overbevisende og i
trods. Faren går, men har forstået, at
fremtiden for Billy er dansen. En bedre
fremtid end minearbejdet, og han vil selv
tage ansvaret, om han så skal være skruebrækker. Det lille lokalsamfund tager affære, og morens smykker bliver pantsat.
Far og søn drager sammen til optagelsesprøve, men Billy befinder sig dårligt i overklassemiljøet, og føler optagelseskomitéens kølighed, da han danser din personlige dans, med de udtryksmuligheder, han
har lært. Strejken ophører samme dag,

som brevet fra skolen kommer. Fagforeningen har måtte give op, men Billy får
muligheden for at drage til London på balletskolen. Som 25-årig danser han hovedpartiet i Svanesøen, og ikke alene er far og
bror tilskuere, men også Michael, klædt i
kvindetøj.
Vurdering
Selvom vi befinder os i 1984 og i et minearbejdermiljø, er det ikke svært at finde
identifikationen for enhver fra 10-11 år og
opefter. At turde tro på sig selv, at stå ved
at være anderledes og tage kampen op
kendes og forstås. Billy Elliot var åbningsfilmen til Buster tilbage i 2000, og der
viste tilråbene ”du kan godt” og klapsalver, at det var ligegyldigt, om man var
dansk, indvandrer eller fra Everington, så
var kampen kendt og den sammen.
Instruktøren Stephen Daldry har sin spillefilmdebut, men han formår med varme
at skildre det dybt alvorlige med humor, så
vi både ler og græder. Jamie Bell på 13 år,
der blev udvalgt til rollen som Billy spiller
overbevisende, og det er ikke mærkeligt,
for han startede selv med at danse som
seksårig, da hans mor udfordrede ham,
ved at give ham et par stepsko. Også den
kæderygende danselærerinde, spillet af
Julie Walters, der styrker sig selv i sit desillusionerende liv ved at oplære Billy til at
opnå de resultater, hun ikke selv kunne, er
velspillet. Vis den i enhver filmklub i hele
landet fra 10 år og opefter – en film om
mennesker, der fortjener at blive set af
alle børn og voksne.
Indledning
Man kan både fortælle om balletten som
kunstart, hvis man har viden om denne eller man kan forfølge filmens tema om at
tage kampen op, når man er anderledes
og har drømme, der adskiller sig fra andres.
Jette Carlsen,
tidligere formand for DaBUF
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DATA:

Black Panther
USA 2018
Instr. & manus.: Ryan Coogler
Medv.: Chadwick Boseman, Michael B.
Jordan, Lupita N’yongo, Danai Gurira m.fl.

Censur: 11
Spilletid: 134 min.
Udl: Disney
Prem: 15/2-2018
Aldersvurdering: Fra 12 år

BLACK PANTHER
Handlingen
I et, for resten af verden, ukendt sted i
Afrika – Wakanda, bor et folk i et højt udviklet samfund, der inden for egne
grænser, har haft en galopperende udvikling, set i forhold til resten af verden.
Handlingen starter med et meteornedslag for mange år siden, som det jo ofte er
tilfældet i gode film med store kræfter!
Denne meteor indeholder det mest værdifulde stof i universet ‘Vibranium’, som er
et stof som har mange egenskaber, hvor
hovedegenskaben er, at den kan ophæve
tyngdeloven. Derudover er én af sideeffekterne af stoffet, at det kan bruges til at
frembringe mægtige våben samt skabe
usynlighedseffekt.
De indfødte i Afrika, der støder på stoffet,
bliver hurtigt bekendt med styrken i stoffet og en mangeårig stammekonflikt bringes til ophør, da den ene stamme bliver
meget stærk, som følge af stoffet. Siden
da har landet haft den samme kontrollerende kongefamilie, hvor tronen overdrages fra far til søn.
Filmen starter i USA med en scene hvor
en spion fra kongefamilien, vil forsøge at
hjælpe sine brødre i resten af verden.
Medlemmet af kongefamilien vil udføre et
attentat, men bliver standset, i første omgang af kongen selv.
Kongen i Wakanda er gammel og tronfølgeren føler ikke, at han er klar til at overtage opgaven endnu. Men da kongen dør
ved et attentat skal kronprinsen, traditionen tro, overtage tronen – såfremt
ingen fra de andre stammer udfordrer
ham i en ligeværdig duel. En formalitet da
ingen normalt vil ændre ved traditionen.
Men pludselig står en af de andre stammers høvdinge frem og vil udfordre kronprinsen. I en meget tæt kamp ender kronprinsen dog med at vinde og fastholder
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derved tronfølgeberettigelsen og skåner
sin modstanders liv. Denne handling kommer til at redde ham senere i filmen.
Vurdering
Efter rulleteksterne kommer et kort klip
hvor den nye konge præsenterer Wakanda
og siger de gerne vil hjælpe og her udbryder en af de delegerede: ….”Undskyld mit
spørgsmål, men med alt respekt – hvad
kan et uudviklet land fra Afrika hjælpe resten af verden med”? Ak ja – her vil hans
hovmod heldigvis stå for fald. Vi andre ved
jo, at han bliver til grin, når de viser deres
overlegne styrke på stort set alle tænkelige områder – men her slutter filmen og
efterlader en som seer med tanker om, at
man ikke skal undervurdere sin modstander.
Som mange andre superheltefilm er filmen fyldt med politiske temaer og det
fremstilles som om, at alle sorte i hele
verden er fuldstændigt underlagt det
hvide overherredømme. Men i modsætning til tidligere superheltefilm, spilles
næsten alle nævneværdige roller, herunder også superhelten i hovedrollen, af
sorte skuespillere, hvilket bestemt er nytænkning og helt sikkert vil bringe jubel og
glæde verden over hos sorte børn og teenagere.
Der er hentet megen inspiration fra afrikanske stammers traditioner og ceremonier, der skal følges og opretholdes. Dette
gør filmen medrivende og gør at ‘Black
Panther‘ adskiller sig fra andre superheltefilm idet filmens politiske temaer omkring nationalisme og internationale forpligtelser, sideløbende med inspiration fra
afrikanske stammer og afrikansk kultur,
behandles godt i denne højteknologiske
filmproduktion. Man får en oplevelse af en
superheltefilm med noget på hjertet, som
ikke kun er lavet for underholdningens
skyld.

Hvordan man end ser på filmens politiske
temaer, ændrer det ikke ved, at handlingen er meget fængende i meget lang tid.
Kun nogle få dele af filmen trækkes lidt i
langdrag
Bastian på 12 år var begejstret og tildelte
uden tøven filmen 9,5 stjerner/10. Han
synes dog, at man ikke skal være yngre
end ham, så anbefalingen lader jeg gå videre uden yderligere kommentarer.
Filmen er lavet, så man tror, at der lige om
lidt ryger et løst hoved igennem luften,
men det sker ikke rigtig. Kan ikke komme
i tanke om én scene som min 9 årige datter ikke ville kunne se, men handlingen i
sig selv er voldsom og spændingsfyldt og
filmen vil på den måde være for en stor
mundfuld for børn mindre en 12 år.
Er man til Marvels superhelte og elsker
man at blive overrasket af gode plots der
holder vand, så er dette en god film der
helt sikkert vil give filmklubberne et åndeligt løft i den forstand, at det bliver et sejt
sted at bruge et par timer i godt selskab
med dygtige og relativt ukendte skuespillere.
Indledning
Det er tankevækkende, at der laves sådan
en film i 2017 med et sådant politisk tema,
men det viser, at der stadig er meget store
raceproblemer i store dele af verden. Det
er derfor oplagt at tale med de unge om,
at vi, uanset hudfarve eller baggrund
burde have lige vilkår i livet, men at det
desværre ikke er tilfældet alle steder i verden. Skal det være mere neutralt er det
oplagt, at tale om specieleffekter og hvordan dette gør filmen endnu mere medrivende.

Ole Evert & Bastian Slouborg Evert,
medhjælper og medlem
Sidesporet - Holbæk

Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

DATA:

Call me by your name
Brasilien/Frankrig/USA/Italien 2017
Instr.: Luca Guadagnino
Manus.: James Ivory & Andre Aciman
Medv.: Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg, Amira Casar

Censur: 11
Spilletid: 132 min.
Udl: UIP
Prem: 1/2-2018
Aldersvurdering: Fra 13 år

CALL ME BY YOUR NAME
Handling
Filmen foregår i 1983 i Norditalien, hvor
den 17-årige Elio holder sommerferie med
sin familie i deres hus. Faren er professor,
og derfor har han en praktikant, der over
sommeren skal bo hos familien og arbejde
med faren. Praktikanten er 26-årige Oliver,
en amerikansk studerende, der hurtigt
charmerer sig ind på alle, han møder.
Han gør også et stort indtryk på Elio, der
hurtigt bliver meget betaget af den ældre
Oliver.

På trods af alle deres bekymringer er
deres kærlighed så stor, at de ikke kan ignorere den. Derfor indleder de to et forhold i smug. Elios forældre kender til forholdet og er meget støttende, for de kan
se det gode, det gør ved deres søn.

De to indleder et venskab, der sætter både
Elio og Oliver i et dilemma. For er Elio i virkeligheden ikke forelsket i en af de lokale
piger? Kan han være forelsket i en mand –
i Oliver? Tiden taget i betragtning er der
også et helt andet dilemma for især Oliver. I 1983 er homoseksualitet ikke accepteret mange steder i verden, og han er
meget bekymret for, om han spolerer Elio,
hvis han indleder et forhold med ham.

Vurdering
Filmen er et romantisk drama, men er anderledes fra resten af genren – uanset
hvor pladderromantisk, plottet end lyder.
Det er den fineste, mest ægte og hundrede procent uforbeholdne kærlighedsfilm,
jeg nogensinde har set. Som seer er man
slet ikke i tvivl om karakterernes følelser,
og at den sommer, man er vidne til, vil
ændre deres liv for altid. Også skuespillet
er exceptionelt godt.
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Da tiden er kommet til at Oliver skal rejse
hjem, er de begge to meget forelskede og
kede af det, og selv flere måneder efter,
de sidst har set hinanden, holder de telefonisk kontakt.

Temaerne i filmen er naturligvis kærlighed, og selvom det er mellem to af
samme køn, er det ikke det største tema i
filmen. Derimod er temaet universel kærlighed på tværs af køn. At være ung og
bryde fri og prøve grænser af, og at være
på kanten til voksenlivet.
Samtidig med den fine fortælling om
kærlighed, er omgivelserne og billederne i
Norditalien meget smukke. Derfor er det
min vurdering, at filmen sagtens kan fungere i filmklubregi og egner sig rigtig godt
til de unge 13+.
Indledning
Fortæl medlemmerne, at filmen de skal til
at se handler om kærlighed, men også om
mere end det. For den handler om to unge
mænd der uventet knytter et livslangt
bånd mellem sig.

Katrine Seier, DaBUF bestyrelse
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DATA:

Cirkeline, Coco og
det vilde næsehorn
DK 2018
Instr. & manus.: Jannik Hastrup
Stemmer: Tommy Kenter, Anne Marie
Helger, Peter Larsen, Hella Joof m.fl.

Censur: A
Spilletid: 65 min.
Udl: SF
Prem: 1/3-2018
Aldersvurdering: Fra 4-5 år

CIRKELINE, COCO OG DET
VILDE NÆSEHORN
starter med et nostalgisk tilbageblik med
klip og genhør med nogle af de kendte og
elskede sange fra tidligere filmatiseringer,
nu med undertekster.

Handling
Cirkeline er den lille pige, som sover i en
tændstikæske på tegnerens bord. Hendes
venner er stadig de lidt fjollede mus, Ingolf og Frederik, der kaster sig over enhver
lækkerbisken, f.eks. en fin chokoladekage.
Cirkeline har mere øje for kakaopakken,
som er illustreret med et billede af en
mørk pige, der ligner hende meget. Da
pigen pludselig hopper ud af pakken og
præsenterer sig som prinsesse Coco,
håber Cirkeline, at hun kan blive den veninde, som hun ønsker sig. Coco viser sig
dog at være noget af en forkælet diva, der
vil bestemme alting, så alle andre kan
bare indrette sig. Hun forlanger at blive
fulgt hjem til sit overdådige ’chokoladeland’, så Cirkeline og vennerne må inddrage musenes bedstefar, som har et fly.
På bagsiden af pakken står der ”produceret i Afrika”, så det må være målet, men
inden de kommer af sted, springer en lille
blå næsehorns-unge også ud af pakken
og vil med for at finde sin mor. Han viser
sig at være noget af en vildbasse, der
ender med at få flyet til at styrte ned. Heldigvis er det henover et område med ele-
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fanter, giraffer og mange andre dyr, så det
må være Afrika. De er nu kun nået til Zoologisk Have, men det betyder mindre for
eventyret. Her møder de en musefamilie,
der høster kakaobønner, som de forarbejder til lækker chokolade. Desværre kommer der hver dag to fede rotter for at
hente hele produktionen til det store
trøstespisende næsehorn, Arnold. I virkeligheden æder de grådige rotter selv det
meste, mens de bilder Arnold ind, at musene skal straffes for at dovne.
Med list, mod og fantasi får Cirkeline og
hendes følge sat rotterne på plads, akkompagneret af frøorkester og kor undervejs. Samtidig genkender ensomme
Arnold sin søn i næsehornsungen, så de
to bliver lykkeligt forenet. Så kan resten af
Cirkelines selskab rejse hjem igen i det reparerede fly - og mon ikke også den nye
veninde Coco kan få en æske at sove i på
tegnerens bord?
Vurdering
Cirkeline er opfundet af tegneren Hanne
Hastrup i 1957, og siden 1966 har (ex-)ægtefællen, Jannik Hastrup lavet flere film
med den lille charmetrold. Denne film

Tegneteknik og animation er stadig i gammeldags 2D-streg og i et roligt tempo, så
selv de små kan følge med. Det vil også
være genkendeligt for alle, der har oplevet
Cirkeline gennem mange år. Det er modigt, at Jannik Hastrup fortsat satser på
den yngste målgruppe (fra 3-6 år), selvom
han ikke har fået noget tilskud til denne
film. Erkendelsen kom dog i form af gode
anmeldelser og udtagelse til Berlins internationale filmfestival i børneprogrammet
2018. Hastrup tilfører ofte sine Cirkelinefilm en politisk og social ansvarlig undertone på flere planer. I denne handler det
om udnyttelse af de svage, illustreret af
de hårdtarbejdende mus. Cocos chokolade vokser jo ikke bare til færdige produkter på træerne, men kræver stor arbejdsindsats. Det bør retfærdigvis belønnes
med ordentlig løn og vilkår til arbejderne,
hvilket Hastrup også viser med symbolet
for Fair Trade på kakaopakken.
Indledning
Alle børn kender sikkert chokolade, men
har de mon tænkt på, hvordan det skal
håndteres, før det smelter i munden? Man
kunne også lægge mærke til personerne,
for prinsesse Coco fylder meget i starten
og sætter helt Cirkeline og vennerne til
side, men efterhånden udvikler hun sig til
en god veninde. Det lille blå næsehorn er
ret umuligt og har kun fokus på at finde
sin mor. Heldigvis falder han til ro efter at
have fundet sin far i Zoologisk have. Selv
om han er den mindste, får han alligevel
bidraget til at tingene løser sig.

Kirsten Østergaard Nielsen,
DaBUF Filmudvalg
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

DATA:

Coco
USA 2017
Instr.: Lee Unkrich & Adrian Molina
Manus.: Matthew Aldrich m.fl.
DK stemmer: Lucas Lomholt Eriksen,
Pelle Emil Hebsgaard, Carsten Svendsen,
Susanne Breuning m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 105 min.
Udl: Disney
Prem: 8/2-2018
Aldersvurdering: Fra 7 år

DANSK
TALE

COCO
Handling
'Coco' er en smukt fortalt historie, der foregår i en lille landsby i Mexico. Filmen følger den 12-årige dreng Miquel, som er søn
af en skomagerfamilie. Miquel vil bare så
gerne spille musik, ligesom sit store idol
Ernesto de la Cruz. Men det er ikke helt
nemt for Miquel, at følge sin drøm om at
spille og synge, for der hviler et musikalsk
traume over den lille skomagerfamilie.
Musik er derfor bandlyst i familien, så
Miquel må øve sig i at spille og synge i al
hemmelighed. Ikke engang musik til arbejdet på skomagerværkstedet er tilladt –
og at dette overholdes sørger Miquels
skrappe bedstemor i den grad for.
De dødes dag oprinder og man mindes de
døde. På bordet står fotos af afdøde forfædre… dog er et foto bøjet så en person
ikke ses i rammen på bordet; Miquels tip
tip oldefar, som forlod sin kone og datter
for musikken, hvilket ligger til grund for familiens traume.
En dag trodser Miquel familiens forbandelse over musikken og planlægger at
deltage i en lokal talentkonkurrence under
den mexicanske højtid ’Dia de Muertos’ –
de dødes dag; dagen hvor de døde kan
krydse broen over til de levendes verden men kun, hvis der er familie der husker og
mindes dem ved at have et foto på bordet
på den traditionsrige dag.

kund. Man opsluges af farverige billeder
og en omfattende fortælling om familie
og traditioner, om at tro på den man er og
det at turde forfølge sine drømme.
Filmens omdrejningspunkt er, at vores
døde forfædre forsvinder ud af denne verden, hvis vi ikke husker og mindes dem
længere. Og filmen mestrer at tage døden
op som emne i en børnefilm, hvor det at
sørge og mindes de døde familiemedlemmer, behandles på en meget fin og meget
lidt sentimental måde.
Der er mange regler i de 2 verdener man
følger i filmen, men når man ser filmen er
det ikke svært at følge med, og det vil det
heller ikke være for børn. Filmen er fuld af
overraskelser og udvikler sig fra en historie om at realisere sig selv, til at fortælle
på den fineste måde, om vigtigheden i at
prioritere sin familie og huske at mindes
sine forfædre.
Overvej nøje om I ønsker at vise filmen i
2D eller 3D. Jeg oplevede at gevinsten ved
3D er minimal, men dog tilstede ved at
dødsriget virkede dybere og mere ’drømmeagtigt’ på mig i 3D versionen. Men jeg

oplever at oplevelsen ved 3D visning ikke
er god for seere der bærer briller i forvejen.
Og de børn (på 9 og 11 år), som var med
mig inde og se 'Coco', syntes at brillerne
var ubehagelige at have på. Jeg vil derfor
absolut anbefale at 2D visningen vælges.
Indledning
Afhængigt af den valgte aldersgruppe og
størrelsen på gruppen kan man overveje,
at drøfte filmens omdrejningspunkter om
familie og død, i den grad man mener, det
kan bære.
Det vil også være oplagt at fortælle om,
hvordan alle kulturer har hver deres traditioner og ting man tror på. Der er stor forskel på, hvordan vi i de forskellige lande
forholder os til familie og døden. Den
mexicanske tradition ved at mindes de
døde på ’Dia de Muertos’ - de dødes dag,
er en smuk måde, at forholde sig til en forestilling om familiens betydning og livet
efter døden og at huske på, at de afdøde
forfædre kun forsvinder helt, når vi glemmer, at huske på dem.

Kristine Slouborg,
Sidesporet - Holbæk

Pludseligt befinder Miquel sig i de dødes
rige, hvor han skal kæmpe for at nå hjem
inden solnedgang. Det er i den grad en
kamp mellem liv og død og et kapløb mod
tiden. I de dødes rige møder Miquel sine
afdøde forfædre og det viser sig at historien bag tip tip oldefaderen; personen bag
det afbøjede foto, ikke er som man tror.
Vurdering
'Coco' er en rigtig god film. Den er godt
lavet med gode tegninger, så man føler
sig som en del af historien på et splitseNyhedskatalog - 2018/2019
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DATA:

Den lille vampyr
DK/Tyskland/GB 2017
Instr. & manus.: Richard Claus
DK stemmer: Oscar Dietz,
Oliver Due Zhelder, Julie Bjerre,
Andreas Jessen m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 82 min.
Udl: Copenhagen Bombay
Prem: 26/10-2017
Aldersvurdering: Fra 7 år

DANSK
TALE

DEN LILLE VAMPYR
Handling
I vampyrklanen er krypten pyntet op til
fødselsdagsfest for Rudolf, som bliver 113
år. Rudolf er en rigtig teenager. Han vil hellere uden for, men hans far giver ham ikke
lov. Det er mere sikkert at være i krypten,
så Rudolf skal blive inde og tage imod familien som kommer fra nær og fjern.
Rudolf er sur, men overholder næsten sin
fars regler. Hans ældre bror derimod bryder reglerne og kommer til skade. Rudolfs
forhold til hans søster er godt på trods af
de skændes som søskende.
Samtidigt møder vi Anton Knudsen som
er 13 år og fra Slangerup. Han er enebarn
og på vej på ferie i bil til Tyskland med sin
mor og far. Anton er besat af vampyrer.
Hans mor og far gider ikke høre på det der
vampyrhalløj.
Hos vampyrerne slutter festen brat, da
krypten bliver angrebet af den fanatiske
vampyrjæger Thorsen og hans hjælper
opfinderen Marvin. Det er desværre kun
Rudolf, hans mor, far og søster der undslipper. Thorsen spærrer alle de andre
vampyrer inde i krypten og gemmer nøglen, mens han jagter de undslupne. De
flygter til Tyskland, hvor den eneste del af
familien som ikke nåede frem til krypten
bor. Dem vil de gemme sig hos.
Anton og hans forældre er pga. et uheld
med bilen, endt med at bo hos et ældre
ægtepar, som er meget bange for vampyrer. Da Rudolf flyver væk for at forsøge at
redde sin klan, er han ved at blive fanget
ude, da det bliver solopgang. Rudolf slipper væk fra solen, ved at flyve ind gennem
et åbent vindue til Antons værelse. Således mødes Rudolf og Anton, som bliver
gode venner efter lidt trusler om blodsugning versus hvidløg og kors.
Rudolf fortæller Anton, hvad der er sket
med hans familie og Anton beslutter , han
vil hjælpe. Det er dog lidt svært, når Rudolf
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ikke tåler sollys og Anton ikke kan flyve.
Rudolf er sulten og Anton vil ikke lade
ham suge menneskeblod. Derfor suger
Rudolf blod fra en ko, som bliver til en
vampyrko og koen får stor betydning for
historiens slutning.
Vampyrjægeren Thorsen er ondskabsfuld
også i forhold til Marvin, som han har
adopteret fra en kostskole. Thorsen har
fået Marvin til at lave en masse vilde maskiner til brug for vampyrjagt. Marvin har
bl.a. opfundet en dagslyslampe, et hvidløgsgevær, et elektrisk lysende kors og en
stang med en masse spejle, så man kan
se om personen har et spejlbillede. Thorsen har også fået Marvin til at lave en stor
bombe, som han vil bruge mod krypten,
hvor vampyrerne er fanget.
Rudolf og Anton prøver at få nøglen til
krypten fra Thorsen, mens han prøver at
sprænge krypten i stykker. Det ender i en
hæsblæsende jagt, hvor Antons forældre
møder Rudolfs familie og den flyvende
vampyrko ender med at lande på Thorsen.
Så lykkelig slutning for alle andre end
vampyrjægeren Thorsen.

Vurdering
En sjov animeret film med meget action
som godt kan virke voldsomt på nogle. Vil
anbefale den til børn i alderen 7-10 år, men
den vil også være sjov for ældre børn og
voksne. Der er mange sjove indslag i filmen, f.eks. at campingvognen, som
Rudolfs familie gemmer sig i kaldes kryptpå-hjul. Filmen er mere voldsom i sin fortælling end filmene om Hotel Transylvania.
Indledning
En ting der er vigtigt at bemærke er, at det
faktisk ikke er vampyrerne, man skal være
bange for. Det er den fanatiske Thorsen,
som jagter vampyrerne, der er den slemme. Det kan være en god ting at nævne
venskabet mellem vampyr og menneske.
De to drenge finder hinanden, selvom de
er meget forskellige. At være en ung vampyr og et ungt menneske er der nemlig
ikke så meget forskel på.

Rasmus Køppler,
Holger - Slangerup

Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

DATA:

Den utrolige historie om
den kæmpestore pære
DK 2017
Instr.: Amalie Næsby Fick m.fl.
Manus.: Bo Hr. Hansen m.fl.
Stemmer: Alfred Bjerre Larsen,
Liva Elvira Magnussen, Peter Frödin,
Henrik Koefoed m.fl.

Censur: A
Spilletid: 78 min.
Udl: SF
Prem: 12/10-2017
Aldersvurdering: Fra 5-6 år

DEN UTROLIGE HISTORIE OM
DEN KÆMPESTORE PÆRE
Handling
Historien starter i Solby, hvor solen altid
skinner. Her bor den forsigtige elefant Sebastian og den nysgerrige kat Mitcho. De
to dyreunger er ligesom de menneskelige
indbyggere glade, lige indtil den populære
borgmester JB forsvinder. Det giver viceborgmester Kvist mulighed for at realisere et nyt rådhus, som skal være så højt, at
det vil dække for solen. Da der kommer
livstegn fra JB med flaskepost til Sebastian og Mitcho, forstår de, at han er strandet på Den Mystiske Ø. I flasken ligger
også et frø, som de sår i haven – og som
henover natten vokser til en kæmpestor
pære.
Sebastian og Mitcho får hjælp af den venlige og lidt distræte videnskabsmand, professor Glykose. Snart ender de tre på
havet, sejlende i pæren, som gerne skulle
føre dem til JB, så han kan komme hjem
og afværge Kvist’s solformørkelse. Det bliver en spændende og farefuld rejse, hvor

de både møder spøgelses-pirater og bliver indfanget i en kunstig drage hos en fanatisk opfinder. De to venner kommer
igennem rejsen ved hjælp af sammenhold og fælles indsats, godt hjulpet af
professor Glykoses fantasi og tekniske
snilde, der løser de mange mekaniske udfordringer, som truer missionen.
Da de endelig når frem til Den Mystiske Ø,
bliver pære-skibet ødelagt. Heldigvis finder de JB og et andet fartøj, som kan bringe dem alle hjem til Solby, lige i tide til at
få stoppet Kvist’s højhusbyggeri. Redningsaktionen lykkes, byen kan beholde
sit dejlige solskin, JB er tilbage på posten,
så Sebastian og Mitcho kan igen nyde den
ubekymrede hverdag i Solby.
Vurdering
Denne animationsfilm lægger sig tæt op
af sit forlæg, nemlig Jakob Martin Strids
rigt illustrerede billedbog af samme navn.
Den blev en succes, både herhjemme og i

udlandet. Filmen ser ud til at følge trop,
idet den, ifølge Berlingske, allerede er
solgt til mere end 30 lande (efterår 2017).
Handlingen skrider roligt fremad og er letforståelig, krydret med sjove visuelle tiltag. Filmen har mere fokus på spænding
end bogen, men det er på et niveau, hvor
også den yngre gruppe børn kan være
med. Det er en rigtig flot film med mange
detaljer, der matcher den oprindelige historie og Strids fantasifulde univers. Den
er underholdende med en humoristisk
dialog, som vil more både børn og voksne.
Filmens persongalleri dækkes af gode
danske stemmer, lige fra de to dyrebørn til
professor Glukose (der får sine finurlige og
positive bemærkninger levendegjort af
Peter Frödin). Hvad animationen angår,
kan jeg fuldt ud tilslutte mig den rosende
omtale fra de ’store’ anmeldere, som
dryssede mange stjerne ud over produktionen fra A. Film, Einstein Film og Nordisk
Film. Der er potentiale til en ny klassisk
børnefilm med overraskende visuelle perler, ja, nærmest helt poetiske scener
under sejladsen - og med vellykket musik
af Fridolin Nordsø. Det er fremragende
lavet.
Indledning
Man kunne tale om, hvordan venskab og
sammenhold kan hjælpe med at overvinde frygt for det ukendte. Man kunne også
omtale filmens virkemidler. Den er fuld af
fantasi og skøre opfindelser, som præger
den eventyrlige rejse. Animationen
lægger op til både hyggelige - og lidt
uhyggelige scener, men på en flot og ikkefarlig måde, så trekløveret kommer godt
igennem udfordringerne.

Kirsten Østergaard Nielsen,
DaBUF Filmudvalg
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DATA:

Ferdinand
USA 2017
Instr.: Carlos Saldanha
Manus.: Robert L. Baird
DK stemmer: Andreas Jebro,
Rose-Maria Kjær-Westermann,
Lise Baastrup, Jens Jacob Tychsen m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 106 min.
Udl: Nordisk
Prem: 14/12-2017
Aldersvurdering: Fra 7 år

DANSK
TALE

FERDINAND
pindsvin Una, Dos og Quatro (vi taler ikke
om, hvad der skete med Tres!). De må
undgå afsløring af de tre overlegne
”pruh”-heste Hans, Greta og Klaus, redde
Valiente fra slagteriets samlebånd og herefter tage en vild flugt gennem Madrid
inden historien ender lykkeligt for Ferdinand tilbage hos Nina og blomsterne
under træet på bakken.

Handling
Tyrekalven Ferdinand vokser op på gården
Casa del Toro, hvor tyrekalve trænes til at
kæmpe på liv og død i tyrefægterarenaen.
Ferdinand ønsker ikke at være en kamptyr
og er derfor ikke som de andre tyrekalve.
Han bliver især drillet af Valiente, som kategorisk mener at ”enten er man en fighter eller også er man kød”. Helt galt går
det, da Ferdinands far bliver udvalgt til tyrefægtning, mens Valientes far må blive
tilbage på gården.
Da hans far ikke kommer tilbage, flygter
Ferdinand og finder et nyt hjem hos Nina
og hendes far på deres gård. Her blandt
farvestrålende blomster vokser Ferdinand
sig større og større, mens han nyder livet
som Ninas bedste ven. Hans størrelse bliver dog komisk, når han forsøger at sidde
i sofaen eller sove hos Nina i hendes
seng. På trods af sin størrelse er Ferdinand en sød og kærlig tyr, som elsker
blomster og Nina.
Livet hos Nina får en brat ende, da Ferdinand tager med til marked i byen og med
sin størrelse skræmmer byens borgere.
Da han ved en fejl sætter sig på en bi og
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bliver stukket, laver han så stor ballade, at
han bliver indfanget og kørt til Casa del
Toro. Her genser han Valiente og de andre
tyre. De er imponerede over, hvor stor Ferdinand er blevet! Hans størrelse og det at
han har jaget en skræk i byboerne, har
gjort Ferdinand kendt. Det gør ham til kandidat til at blive den sidste tyr, som den
store matador El Primero vil kæmpe imod,
inden sin pension.
Fordi Ferdinand bliver opfattet som en vild
og farlig tyr, får han selskab af Lupe ”Den
beroligende ged”. Lupe bliver hans vejleder i, hvordan han bør opføre sig som
kamptyr. Ferdinand er splittet mellem at
være den store stærke kamptyr, som hans
størrelse indikerer og så den søde og venlige sjæl, som han er inderst inde. Tyrene
viser sig frem for matadoren, som er ankommet til Casa del Toro for at udvælge
en tyr. Valiente brækker sit ene horn og
bliver sendt til slagtehuset. Ferdinand ønsker at redde Valiente og afsløre sandheden om, at enten dør man i kamp eller ved
at blive slagtet.

Vurdering
Historien om Ferdinand er oprindeligt en
børnebog fra 1936. To år efter lavede Disney kortfilmen om Ferdinand som ”bare
vil sidde under et træ og dufte til blomsterne”. Den nye film er sjov og hyggelig,
men har dog lidt uhygge omkring, hvad
der sker med tyrene til tyrefægtningen og
på slagteriet. Derfor er aldersvurderingen
på 7 år passende. Jeg vil anbefale, at man
bruger tid på at indlede filmen.
Indledning
Ferdinand er ikke som de andre. Alle tyrekalvene er forskellige, men med Valiente
som leder, finder de fællesskab i at
mobbe Ferdinand. Det er som om Ferdinands glæde ved blomster og hans venlige væsen er en trussel for de andre. Desuden gør Ferdinands gener, at han bliver
en stor og flot tyr, hvilket skaber misundelse. Det er kun hos pigen Nina, at han
finder frihed til at være sig selv på trods af
sin størrelse.
Da det ser allerværst ud for Ferdinand og
de andre tyre, finder de sammen i et fællesskab med de venner Ferdinand har fået
på sin flugt. Så budskabet er, at venskab
er vigtigere end ære og at man skal kunne
være sig selv uanset udseende. Nævn
gerne at tyrefægtning er en nationalsport
i Spanien, hvor filmen finder sted.

Hanne Cramer Køppler,
Holger - Slangerup

Tyrene får i deres kamp for overlevelse
hjælp af Ferdinans nye venner, de tre
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

DATA:

Flugten til Nice
Frankrig/Canada/Tjekkiet 2017
Instr. & manus.: Christian Duguay
Medv.: Dorian Le Clech, Batyste Fleurial,
Patrick Bruel, Elsa Zylberstein m.fl.

Censur: 11
Spilletid: 110 min.
Udl: Another World Entertainment
Prem: 26/10-2017
Aldersvurdering: Fra 15 år

FLUGTEN TIL NICE
Handling
De to jødiske brødre Joseph og Maurice
Joffo bor med deres familie i Paris, da tyskerne under 2. verdenskrig besætter det
nordvestlige Frankrig, og dermed opdeler
landet i en besat tysk zone, og en fri sydlig zone. Faderen og moderen frygter, at
familien risikerer at blive sendt til de tyske
koncentrationslejre, og derfor må familien
flygte til Nice i den frie zone.
Filmen følger Joseph og Maurice, der
tager afsted sammen for at møde resten
af familien i Nice senere. Det er en farefuld opgave, og ligegyldigt hvor de to
drenge henvender sig, kan de aldrig vide
sig sikre, når det handler om at stole på
folk.
Da de ankommer til Nice, genforenes familien, men glæden varer ikke ved, for i

1943 besætter tyskerne hele Frankrig, og
familien må finde et nyt sted at skjule sig.
Denne gang skal brødrene bo på en kostskole for drenge, hvor ingen må kende
deres jødiske identitet, og nye prøvelser
venter dem. De har dog heldet med sig, og
bliver reddet af både en præst, en læge og
tilfældige forbipasserende, og da Frankrig
bliver befriet fra den tyske besættelse
genforenes Joseph og Maurice med
deres to ældste brødre og moderen tilbage i Paris.
Vurdering
”Flugten til Nice” er en meget smuk film,
med adskillige scener, der viser den billedskønne side af Frankrig, i alt fra Paris’
gader, over de sydfranske alper, til havet i
Nice, og musikken er ligeledes ofte sentimental. En del af scenerne virker lidt klichéfyldte, som da hele familien har pude-

kamp inden drengenes sengetid, eller da
moderen spiller violin efter at have fået
den i gave af resten af familien. Det er lidt
ærgerligt, for det er en god historie, og det
er meget svært ikke at føle sympati med
Joseph og Maurice og de ting, de skal
igennem.
Jødeforfølgelse og 2. verdenskrig er som
tema ikke så anderledes, men historien
om to brødre, der skal igennem en masse
prøvelser er spændende. Jeg synes dog,
at rejsen og forholdene under denne periode er fremstillet på grænsen til det idylliske, næsten fra start til slut, mens forholdet mellem de to brødre synes mere
realistisk.
Sommetider kan fortællingen virke en
smule for voksen og uægte i forhold til, at
den handler om to børn, på 12-15 år. Det
ville have været fint med en lidt mere ungdommelig tilgang, så man som seer fik en
reel fornemmelse af, hvordan denne periode i historien blev oplevet af de mange
jødiske børn, som blev tvunget til at flygte. Til gengæld viser filmen på en god og
lidt barsk måde, hvor hurtigt børn kan
blive voksne og ansvarsfulde, og vi ser
især, hvordan Joseph udvikler sig fra at
være en ballademager til at tage ansvar
for sig selv og sin bror. Jeg synes, filmen
henvender sig til unge fra 15 år.
Indledning
Under 2. verdenskrig blev millioner af
jøder forfulgt og dræbt af nazisterne, og
de, der overlevede, måtte leve et liv med
falsk identitet og konstant flugt, indtil krigen var overstået. Derfor lægger filmen op
til at tale om holocaust, krig, flugt og racediskrimination, men også overgangen
fra barn til voksen, og følelsen af, at tage
ansvar for sig selv og sin familie.

Fie Flatau, 18 år
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DATA:

Get Out
USA 2017
Instr. & manus.: Jordan Peele
Medv.: Daniel Kaluuya, Allison Williams,
Catherine Keener, Bradley Whitford m.fl.

Censur: 15
Spilletid: 104 min.
Udl: UIP
Prem: 30/3-2017
Aldersvurdering: Fra 15 år

GET OUT
Handling
'Get Out' handler om Chris, der skal møde
sin kærestes familie. Han har datet Rose
Armitage i fire måneder, og hun har besluttet, at det nu er tid til at introducere
ham for familien. Chris er dog bekymret,
da Rose udtaler, at hun ikke har sagt til
sine forældre, at Chris er sort. Publikum
opfanger hurtigt at Chris og Rose er
meget forskellige i den måde, de agerer
på. For eksempel kører de ind i en hjort på
vej hen til familiens hus. Chris går i panik
og føler skyldfølelse, hvorimod Rose er
kold og ligeglad. Det unge par ankommer
til familiens store hus afsides fra byen.
Familien har to tjenestefolk, der henholdsvis hjælper til i huset og i haven.
Roses forældre tager godt imod Chris i
starten. Dog er faren Dean meget påtrængende, men Chris tror bare, det er fordi, at
han er overbeskyttende. Dean er pensioneret neurolog, og moderen arbejder som
hypnotisør og psykolog. Hun presser Chris
til at blive hypnotiseret, da hun påstår, at
hun kan hypnotisere hans trang til cigaretter væk.
Armitage-familien holder en årlig fest,
hvor de inviterer alle deres venner. Chris
bliver præsenteret for alle de hvide gamle
gæster, der alle kommer med besynderlige kommentarer. De sammenligner hele
tiden Chris med kendte sorte mennesker,
og spørger ham om hans fysiske færdigheder. På dette tidspunkt begynder Chris
at fornemme, at der er noget galt, men
han ved dog ikke hvad. Da den eneste
anden sorte til festen prøver at overfalde
Chris, har han fået nok. Han overtaler
Rose til at tage hjem. Da han går op for at
pakke, finder han en æske med en masse
billeder af Rose med sorte mænd. Dette
undrer ham, da Rose har udtalt, at hun aldrig har haft en sort kæreste. Han fornemmer, at der er noget galt og prøver at
flygte ud af huset. Forældrene stopper
ham dog og låser ham inde. Det viser sig,
at hele familien har lokket ham i en fælde,
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inklusiv Rose. Armitage-familien har i årevis lokket unge sorte mænd hen til deres
hus for at bruge deres kroppe. Alle de
hvide mennesker til festen er med i projektet, og de ønsker alle at få Chris’ krop.
Familien har før lokket en mand til huset,
og derefter har de foretaget en operation,
hvor de har overført en del af hjernen fra
Deans far over i hjernen på den sorte
mand, så Deans far på den måde har fået
den sorte mands krop. Dette gjorde de, da
farens krop var døende, og han derfor
havde brug for at leve videre i en ung velfungerende krop.
Chris slipper med nød og næppe ud og
dræber hele familien. Hans ven kommer
og henter ham, og man ser dem kører
væk.

løbet af filmen, som man prøver at sætte
sammen for at kunne forstå, hvad der foregår. De første 2/3 af filmen er ikke
særlig uhyggelig, men mere mystisk. Det
er svært at forstå de ledetråde som man
får, og det kan til tider være vanskeligt at
forstå, hvad der sker på lærredet. For eksempel er der et tidspunkt, hvor de hvide
gæster spiller bingo om at få Chris’ krop.
Da man endnu ikke ved noget om familien Armitages projekt, forstår man slet
ikke denne scene, og den forvirrer mere
end den gavner. Men filmen er genialt opbygget og er virkelig en film for et publikum, der vil udfordres. Den sætter problemer som racisme i USA til debat. De
mange plottwist gør filmen uforudsigelig
og interessant. Slutningen er meget speciel og går meget hurtig. Dette bevirker at
nogle misser hele pointen med det projekt som familien har gang i, og derfor ikke
forstår filmen. Man er nødt til at tænke filmen igennem for at forstå det hele til
sidst. Når dette er sagt er den en unik film,
der formår at holde publikum på kanten af
sædet i spænding.
Indledning
I indledningen bør der gøres opmærksom
på, at filmen er en gyser og tilladt fra +15.
Den kan være svær at forstå, og kræver at
man har en forforståelse for racisme i
USA. Der forekommer også voldelige scener. Det kunne være interessant at diskutere, hvorfor Chris bliver behandlet anderledes af samfundet end hans hvide kæreste Rose. Man kan også diskutere, hvordan racisme bliver portrætteret i filmen,
da de hvide faktisk stræber efter at få de
sortes kvaliteter som deres styrke, hurtighed og intelligens.

Rikke Ingemann Jensen,
Odense Filmklub for børn og unge

Vurdering
'Get Out' er kategoriseret som en gyser,
men det meste af filmen er nærmere en
thriller. Publikum får en masse ledetråde i
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

DATA:

Girls Lost
Sverige 2015
Instr. & manus: Alexandra-Therese Keining
Medv.: Tuva Jagell,
Alexander Gustavsson, Wilma Holmén,
Mandus Berg m.fl.

Censur: u.censur - 6 kl.<
Spilletid: 106 min.
Udl: Filmbazar
Prem: 13/7-2017
Aldersvurdering: Fra 14 år

GIRLS LOST
Handling
Bella, Kim og Momo er tre piger, der holder
sammen i tykt og tyndt. De er kommet ind
i teenageårene og kæmper hver især
deres egen indre kamp. Bella har mistet
sin mor, Kim har svært ved at acceptere
sin krop og Momo er hemmeligt forelsket
i Kim. I skolen kæmper de kampe i fællesskab. Her er de de udstødte og udsatte
piger, der forulempes både psykisk og fysisk.
Derfor holder pigerne sig meget for sig
selv, og søger oftest tilflugt i Bellas drivhus, hvor de kan få lov til at glemme omgivelserne, forældrene og deres indre
kampe. En dag modtager Bella en sending blomsterfrø, der indeholder et ukendt
frø. Om natten spirer dette frø op til en
magisk sort plante. Da de dagen efter finder planten, efter endnu en hård og ydmygende dag i skolen, drikker de af blomstens saft - og den magiske eliksir gør
dem til drenge i nogle timer. Deres bryster
er væk, kroppen er forandret og stemmen
er blevet mørk. De farer ud i byen og opnår
for første gang i deres liv at føle sig frie og
succesfulde.

Pigerne aftaler, at de kun må drikke af saften i fællesskab, men Kim er blevet besat
af tanken om at være en dreng og slippe
ud af sin egen krop. Derfor begynder hun
selv at drikke af saften, nat efter nat, og
involveres i byens drengebande, hvor især
den voldsomme og mystiske Tony bliver
omdrejningspunktet.
Pigernes venskab krakelerer i takt med at
Kim mere forsvinder ind i drengeverdenen. Momo oplever det som en kolossal
sorg, både at miste sin veninde og hendes
kærlighed. Det resulterer til sidst i, at hun
giver Kim sin kærlighedserklæring, men
uden held. For imellem tiden er venskabet
mellem Tony og Kim vokset stødt om natten, hvor de er blevet mere og mere intime og interesserede i hinanden. Tony vil
dog ikke stå ved sin tydelige homoseksualitet, hvilket afslutningsvis udvikler sig til
et meget voldsomt sammenstød.
Vurdering
‘Girls lost’ er oprindelig en meget succesfuld svensk ungdomsroman med den
danske titel ‘Drengene’ skrevet af Jessica
Schiefauer. Bogen blev bl.a. nomineret til

Nordisk Råds pris for børne- og ungdomslitteratur i 2013. Det er fuldt forståeligt,
også når man både har læst bogen og set
filmen.
Fortællingen tager fat på et meget væsentligt emne. Det er en dragende og fascinerende historie om tre pigers usikkerhed i forhold til sig selv, deres køn og
deres identitet. Den tager sine hovedpersoner alvorligt og skildrer de tre pigers
indre kampe nænsomt og alvorligt. De tre
piger gør det fremragende som filmens
uomtvistelige hovedpersoner. Væk er de
voksne mennesker, et symbolsk tegn på,
at de tre skæbner står mutters alene med
de voldsomme følelser i teenageårene.
Filmatiseringen er på én gang mystisk, lyrisk og svær tilgængelig. Det er derfor ikke
én film, der egner sig til at stå alene, uden
en indledning eller en efter bearbejdning.
Giver man de unge det, så er den til
gengæld meget vedkommende og de
unge vil kunne spejle sig i mange af filmens problemstillinger, uanset hvilket
køn de er.
Indledning
Der er rigeligt med emner at tage fat på i
en indledning, og som skrevet ovenfor, så
er det meget væsentligt at man præsenterer medlemmerne for filmens tematikker. Fortæl ganske kort om filmens forløb,
så de også kender til den magiske eliksir
fra blomsten. Det er nødvendigt, at man
køber denne præmis for at kunne leve sig
ind i filmen. Tal derudover om køn og identitet, og det faktum at mange i teenageårene kan føle sig helt forkerte og fanget i
den forkerte krop og/eller i den forkerte
identitet. At bringe homoseksuelle og
transkønnede dilemmaer op, vil også
være meget relevant!

Jan Frydensbjerg, DaBUF Filmudvalg

Nyhedskatalog - 2018/2019

21

DATA:

Grusomme Mig 3
USA 2017
Instr.: Kyle Balda m.fl.
Manus.: Ken Daurio & Cinco Paul
DK stemmer: Søren Sætter-Lassen,
Emma Sehested Høeg,
Vicki Berlin, Bubber m.fl.

Censur: A
Spilletid: 90 min.
Udl: UIP
Prem: 29/6-2017
Aldersvurdering: Fra 5 år

DANSK
TALE

GRUSOMME MIG 3

Handling
Gru og hans kone Lucy mister deres job
som hemmelige agenter, fordi de bliver
snydt af den dansende 80’er-skurk Balthazar Bratt, der har et brændende ønske
om at overtage verdensherredømmet og
ødelægge Hollywood. Efter fyringen føler
Gru sig som en taber, og livet for familien
ser svært ud. Grus Minions er imidlertid
begejstrede, for de håber, at Gru vil genoptage sin forhenværende karriere som
ond superskurk, men da det ikke lykkes,
starter de et oprør, som dog fører dem direkte i fængsel. Midt i det hele finder Gru
ud af, at han har en ukendt tvillingebror,
Dru, som familien tager hen og besøger.
Mødet med broderen giver håb for Gru,
som er glad for at have fundet sin bror,
men samtidig oplever han en vis misundelse, for broderen har alt det, Gru drømmer om – rigdom, charme og lækkert hår.
Samtidig afslører Dru, at han ville ønske,
at han kunne være en ond superskurk, ligesom Gru var før i tiden. De kunne blive
det perfekte makkerpar, og superhelteudstyret hos Dru frister Gru, der lader sig
overtale til et sidste storslået kup med
broderen som makker. Men hvis brødrene
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skal gøre sig forhåbninger om at overvinde Bratt, kræver det, at de lægger søskendejalousien på hylden og lærer at samarbejde.
Vurdering
'Grusomme Mig 3' har mange forskellige
historier med – først og fremmest forholdet mellem de to brødre og konflikten
mellem Gru og Bratt, men også fortællingen om de karakteristiske Minions, den
nuttede Agnes, som forsøger at finde en
enhjørning, og ikke mindst Lucy, som
brændende ønsker at være den perfekte
mor. Alle disse fortællinger er interessante, men det virker som om, der ikke er tid
til at fortælle dem alle, og derfor bliver filmen til tider lidt kaotisk. Det gør dog ikke
så meget, for filmen er fyldt med humoristiske indslag, og især superskurken
Bratt, med 80’er-musik og dertilhørende
dansetrin gør det svært at lade være med
at grine. Samtidig med vilde superheltescener og sjove Minions fortælles også en
historie om de mere følsomme aspekter,
som familierelationer og ønsket om anerkendelse. Det ses gennem Lucy, der har
mindreværdskomplekser i forhold til

moderrollen, fordi hun gerne vil være både
et forbillede og en god mor for de tre
døtre. Familierelationer bliver yderligere
fremstillet gennem søskendejalousien
mellem Gru og Dru, der begge to ønsker at
være den bedste, men samtidig elsker
hinanden på trods af deres diametrale
forskelligheder. På denne måde formår filmen at være sjov og underholdende både
for det yngre og lidt ældre publikum, samtidig med, at den underliggende historie
også er interessant og fængende. Jeg vil
mene, at filmen egner sig til de fleste
børn, fra 5 år og op.
Indledning
Filmen behandler temaet omkring søskendejalousi og jagten på anerkendelse
fra forældrene, derfor er det oplagt at tale
om familie og den konkurrence, som
søskende ofte kan føle, der er mellem
dem. Igennem Gru og Dru bliver det tydeligt, at de har hver deres styrker og svagheder, men de har brug for hinanden, for
de kan ikke klare udfordringerne alene, og
søskendeforhold som tema ses også hos
Margo, Edith og Agnes.
Fie Flatau, 18 år
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

DATA:

Guardians of
the galaxy Vol.2
USA 2017
Instr. & manus.: James Gunn
Medv.: Chris Pratt, Zoe Saldana,
Vin Diesel, Bradley Cooper m.fl.

Censur: 11
Spilletid: 136 min.
Udl: Disney
Prem: 27/4-2017
Aldersvurdering: Fra 10 år

GUARDIANS OF
THE GALAXY VOL. 2
Handling
Filmen begynder få måneder efter, den
første film har fundet sted. 'Guardians of
the Galaxy – galaksens vogtere' - har nu
opnået stjernestatus i universet, og de
bruger deres tid på at holde galaksen sikker og bekæmpe rumvæsener. Men der
går ikke længe, før nye farer for alvor truer,
og holdet endnu en gang skal redde galaksen fra total ødelæggelse.
The Guardians bliver hyret til en mission.
Netop som missionen ser ud til at være
veludført, spolerer Rocket det ved at stjæle fra deres arbejdsgiver. Da de finder ud

af, at de er blevet bestjålet, udsender de
en eftersøgning på The Guardians, der
fører til en jagt på liv og død.
Sideløbende med eftersøgningen løber
begge hovedpersoner, Quill og Gamora,
ind i udfordringer med deres respektive
familier. Da Gamora og hendes søster var
små, fik deres far dem til at konkurrere
mod hinanden. Taberen skulle udskifte en
legemsdel med mekanik. Det var altid Gamora der vandt, og til sidst var store dele
af Nebula udskiftet med mekanik. Nu vil
hun have hævn over Gamora. Samtidig
med bekæmpelsen af fjenderne, kommer

Quill tættere på sandheden om sine forældre. Det viser sig, at hans far er guden
Ego, og navnet afspejler i den grad farens
personlighed.
Vurdering
Allerede i åbningsscenen bliver man fanget og draget ind i filmen af de lækre
70’er-hits og en dansende lille Baby Groot.
Det er et dejligt gensyn med Baby Groot,
men også med de andre karakterer. Faktisk er det karaktererne, der langt hen ad
vejen bærer filmen. Handlingen er i sig
selv ikke det vigtigste, men det er karaktererne. De er hver især super gennemførte og velspillede, og det store persongalleri hæmmer bestemt ikke filmen. Selvom
filmen i virkeligheden også handler om
tunge emner som familieforhold og død,
så er det ikke det, der fylder mest.
Karaktererne joker hele tiden med hinanden, og humor er også et gennemgående
tema i hele filmen. Det er måske den sjoveste Marvel-film, jeg nogensinde har set.
Filmen har sin helt egen historie, og trækker ikke betydelige referencer til de andre
Marvel-film. Derfor kan man sagtens se
filmen uden at have set de andre film.
Faktisk syntes jeg, det var rart, at jeg kun
skulle forholde mig til karaktererne i den
her film, og ikke til karakterer fra alle mulige andre Marvel-film.
Indledning
Fortæl medlemmerne, at det er en sjov
film, de skal ind at se. Men forbered dem
samtidigt på, at de kommer til at skulle
forholde sig lidt til familie og død undervejs i filmen.
Katrine Seier,
DaBUF bestyrelse
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DATA:

Heartstone
Island 2016
Instr. & manus.: Guðmundur Arnar
Guðmundsson
Medvirkende: Baldur Einarsson,
Blær Hinriksson, Diljá Valsdóttir,
Katla Njálsdóttir m.fl.

Censur: 11
Spilletid: 129 min.
Udl: Reel Pictures
Prem: 8/6-2017
Aldersvurdering: Fra 11 år

HEARTSTONE

Handling
En flok drenge ligger på en mole i solen.
Alt emmer sommer og ubekymret barndom. Thor får øje på en stime fisk, de giver
sig til at fiske efter. Fangsten tager Thor
med hjem til sin mor, så hun kan klargøre
den (det sker aldrig, fiskene når i løbet af
filmen at rådne).
I denne drøm af en sommer driver Thor og
hans bedste ven, Christian rundt uden
mål og med. Deres primære mål er at
være i nærheden af to piger, som har
deres interesse. Eller rettere: Den ene af
pigerne har Thors interesse - Christian er
mere interesseret i Thor.
Sommeren går med Thors forsigtige tilnærmelser til Beth og hans langsomme
erkendelse og accept af Christians følelser. Den øvrige landsby og særligt Christians far er hurtigere til at erkende Christians homoseksualitet, men accepten er
det så som så med. I en skræmmende
scene kan man blive i tvivl om, hvorvidt
faren ønsker, at Christian skal komme ud
for en fatal ulykke. Hvilket lykkeligvis ikke
sker, mest takket være Thor.
Sideløbende fortælles historier om de
voksnes genvordigheder, og hvordan

24

deres kærlighedsliv påvirker børnene (de
er pinlige og har ødelæggende indflydelse
på de unges sociale liv).
Vurdering
Filmen har fortjent og forståeligt modtaget adskillige priser. Her er en sansemættet fortælling om de svære følelser, vi alle
står igennem på et bestemt punkt af
vores tilværelse. Filmisk fungerer det
selvfølgelig godt, at historien foregår i den
omskiftelige islandske natur - den spejler
de unge protagonisters turbulente følelsesliv. Men styrken i filmen, som jeg ser
det, er den enorme finfølelse der lægges
for dagen i afdækningen. Flere gange undervejs i filmen griber jeg mig i at tænke,
at ja, det var præcis sådan, det var. Tvivlen,
hudløsheden, de rasende følelser.
Det store spørgsmål, man bør stille sig
selv, er om det giver mening at vise filmen
for børn eller unge mennesker(?) Det er
helt klart, at mit blik (en mand i 50’erne) er
et helt andet end det, børnene/de unge vil
møde filmen med. Jeg er kommet ud på
den anden side; jeg overlevede; jeg kan se
tilbage på den tid med nostalgi/ vemod/
overbærenhed eller en skønsom blanding
af det hele. Men hvilken film ser medlemmerne(?) Ville teenageudgaven af mig

føle sig truffet? Formodentlig. Men hvordan ville det være at blive truffet af en film
lavet af en gammel mand (midt i
30’erne)? Som en uvelkommen påmindelse om, at nogen har gennemskuet
mig? Eller som en kærkommen påvisning
af, at jeg ikke var alene - andre har det ligesom jeg?
Man skal altid gøre sig nøje overvejelser
over de film, man viser sine medlemmer. I
dette tilfælde skal man ikke bekymre sig
om sex, vold eller død. Men derimod om
hvorvidt man famler rundt i nogle følelser
og oplevelser, de unge skal have lov til at
have for sig selv (nogle år endnu).
Indledning
Skal man fortælle, at overgangen fra barn
til ung er en turbulent tid? Skal man fortælle, at filmen fortæller om at acceptere
sig selv og andre for hvad vi er? Skal man
fortælle, at islandsk film i disse år oplever
et vældigt opsving - blandt andet fordi de
kobler deres enestående natur med den
natur, der findes i deres befolkning? Det er
op til den enkelte at afgøre.

Kim Bruun, DaBUF Filmudvalg

Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

DATA:

Hobbyhorse Revolution
Finland 2017
Instr.: Selma Vilhunen
Censur: A
Spilletid: 90 min.
Udl: Reel Pictures
Prem: 4/10-2017
Aldersvurdering: Fra 10 år

HOBBYHORSE REVOLUTION
Handling
Det er nok de færreste, der er vidende om,
at kæphesteridning er vokset fra at være
noget, som små piger leger, til at blive en
decideret sport. I løbet af de sidste ti år er
kæphesteridning blevet et globalt fænomen og en livsstil for tusindvis af unge. I
Finland dyrker mere end 10.000 hobbyen.
De engagerer sig online, de træner
udendørs i skove og på legepladser, de
deltager i landsstævner – og de tager det
meget seriøst!
I filmen følger vi, over en årrække, primært
de tre piger, Aisku, Elsa og Alisa, hvis liv er
blevet forvandlet af deres nye interesse.
På trods af manglende forståelse fra omverdenen, dyrker pigerne deres passion
ved selv at kreere farverige og fantasifulde kæpheste, der alle har navne og personligheder. De hjælper hinanden, køber
og sælger 'heste' hos hinanden og undervises af ældre erfarne kæphesteryttere
for at blive de bedste.
Pigerne har alle deres at slås med. Aisku
er en partygirl, der går i byen med vennerne og en typisk tvær teenager, der bliver
for meget for hendes mor, så hun en periode må anbringes uden for hjemmet. Elsa
er angst og deprimeret efter seriøs mobning. Og Alisa, der er den ældste af de
tre, og som har været toneangivende på
Youtube under sportens spæde start, fortæller, hvordan en dreng fra klassen så
hende ride på sin kæphest i skoven, hvorefter han spredte rygtet på skolen og gjorde hende til mobbeoffer resten af hendes
skolegang.
Men i interessen og fællesskabet omkring
kæphesteridningen finder de til dels fred.
De finder et frirum de har brug for, for at
holde tilværelsen ud. Som når Aiskus mor
sender hende væk til en plejefamilie, og
hendes eneste bekymring er, hvordan hun
får tid til at træne, når hun har stuearrest.
For som Elsa fortæller, så ønsker de ikke
andres medlidenhed, men bare at folk forNyhedskatalog - 2018/2019

Vurdering
Det kan virke komplet latterligt, at tusindvis af piger på helt op til 18 år dyrker en
hobby, hvor de løber rundt med en
kæphest mellem benene. Men da de
første tåkrummende minutter (nok mere
en halvtimes tid - for det er altså lidt pinligt) er gået, bliver man alligevel fanget at
pigernes entusiasme. Det er fascinerende
at følge pigerne i deres træning f.eks. op
til Verdensmesterskabet - der som enhver
anden sportsgren kræver både disciplin
og hård træning. Samtidig får vi pigernes
historier og særligt Aiskus historie gør, at
det ikke bare er en sjov dokumentar om
en sær hobby, men også en film om at
være ung og anderledes.
’Hobbyhorse Revolution’ er en sjov og bevægende film om nogle af de teenagere,
der bruger kæpheste til at stå sammen i
stærke fællesskaber og finde deres plads
i en verden.

står, hvorfor det er forkert at mobbe
nogen for at gøre det, der gør dem glade.
Det er ikke let at dyrke en sport, der af majoriteten anses for at være helt igennem
latterlig, men alligevel holder pigerne sig
ikke tilbage fra at gøre det, de elsker. Derfor fyldes man også med glæde, når man
på første hånd ser, hvordan de med hud
og hår giver sig hen til sporten, der kræver
en overraskende god kondition og et
utrætteligt engagement til at perfektionere bevægelserne og kropsholdningen på
kæphesten, hvis man vil opnå en god placering til stævnerne.
Filmen er ikke blot et portræt af 3 piger og
deres interesse, men i høj grad en dannelsesrejse, hvorved pigerne og deres
medsøstre forsøger at få verden til at forstå - og det virker. Jo mere vi træder ind i
deres nok så skæve univers, begynder fascinationen af kæphesteridning at give
mening.

Filmen er et godt bud på en let tilgængelig dokumentar. Og da den er både anderledes og interessant - jeg har i hvert fald
ikke set noget lignende - og det samtidig
kan være svært ikke at trække på smilebåndet, anbefaler jeg den gerne til piger
10+.
Indledning
Mange med nørdede interesser vil kunne
genkende sig selv i den latterliggørelse,
omverdenen møder dem med. Jeg synes
netop en snak om interesser, vil være oplagt - særligt interesser af den mere nørdede slags. Vi skal ikke mange år tilbage,
før det at spille computer f.eks., var noget
man gik stille med dørene med. Hvorfor er
det ikke det længere og hvorfor er der
nogle interesser, som bare er for 'mærkelige'? Skal man ikke have lov at gøre det,
man gerne vil, det man interesserer sig for
og som gør én glad?

Janne Flatau, DaBUF sekr.
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DATA:

Hodja fra Pjort
DK 2018
Instr. & manus.: Karsten Killerich
DK stemmer: Thure Lindhardt,
Özlem Saglanmak, Peter Zhelder,
Kurt Ravn m.fl.

Censur: A
Spilletid: 81 min.
Udl: UIP
Prem: 8/2-2018
Aldersvurdering: Fra 6 år

HODJA FRA PJORT
Handling
Hodja er en dreng fra den lille by Pjort. Her
bor han med sine forældre og passer
geden Raya. Hans far er skrædder og ønsker at drengen overtager forretningen,
men Hodja vil hellere ud at se verden uden
for den lille by. Et uventet tilbud om at låne
et flyvende tæppe af familiens genbo, den
gamle tæppehandler, kan gøre drømmen
til virkelighed. Dog med den betingelse, at
Hodja skal rejse til Sultanens by, Petto, og
finde tæppehandlerens barnebarn, som
han kalder ”Diamant”.
Efter en opvisning i flyveteknik får Hodja
forældrenes godkendelse og tager frisk af
sted sammen med sin elskede ged på
tæppet. Petto ligger 1000 km. væk, men
det går hurtigt henover flotte scenerier og
trods voldsomt uvejr, når Hodja den store
by. Her støder han ind i en flok børn, som
er nødt til at stjæle til den fæle mand, Rotten, for at få husly og lidt mad. Pigen
Smaragd er en klog gadetøs, men hun
kommer desværre til at overgive Hodjas
lånte tæppe til Rotten. Som den sleske og
beregnende type han er, begiver Rotten
sig straks op til Sultanen for at give tæppet til ham.
Hodja og Smaragd får ved hjælp fra veninden Perlesten adgang til paladset, hvor
de leder i alle kroge efter tæppet. Undervejs møder de den meget fede sultan og
kvinder fra hans harem og mange soldater. Samtidig må de kæmpe med Rotten
og alle hans løgne. Det ender med at
Hodja kommer i fangekælderen, men han
får snydt den ret dumme fangevogter til
at lukke ham ud igen. Sultanen er så stor
at han skal bæres rundt (”bevæg mig”).
Han er krævende og utålmodig, så alle risikerer at blive kastet for krokodillerne.
Hans ukontrollerede flyvetur på tæppet
sammen med Rotten ender i total kaos.
Herefter lykkes det Hodja og Smaragd at
indfange tæppet og flyve tilbage til Pjort,
hvor det (selvfølgelig) viser sig at tæppe-
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handlerens barnebarn, ”Diamant”, var den
samme som pigen ”Smaragd”. Filmen
slutter med hyggeligt selskab på taget til
tonerne af Sebastians kendingsmelodi.
Vurdering
Overordnet set er det en sød fortælling i
en animeret udgave, der nok kan trække
forældre og bedsteforældre af huse, om
ikke andet, så fordi de fleste kender historien om 'Hodja fra Pjort'. Det er en dansk
klassiker af Ole Lund Kirkegaard, der var
flot illustreret med lidt ”skæve” tegninger
af det fremmedartede miljø (fra 1975). Ti
år senere blev bogen filmatiseret med
’rigtige’ skuespillere og en stor succes.
Karsten Kiilerich står bag den nye udgave,
og forsøger sig således med den anden
filmatiseringen af forlæg fra samme forfatter (tidligere filmen 'Albert'). Her bliver
der også lagt op til mystik og mellemøstlig stemning, men med lidt (for) mange
henvisninger til arabiske madudtryk og
begreber. Det virker noget ”påtaget”. Er
det mon overvejet i en film til den mindste
gruppe?
Der er ellers valgt gode stemmer til indtaling. Især er Peter Frödin kostelig som den
store forkælede sultan, der er konstant
krævende og slagter sine medarbejdere

for den mindste fejl, og nyligt afdøde Ole
Thestrup som den forvirrede fangevogter.
Animationen virker lidt glat og når ikke på
højde med f.eks. 'Den utrolige historie om
den kæmpestore pære'. Der er en del
’pruttesnak’ og gentagelser, bl.a. megen
omtale af sultanens sultne krokodiller,
samt bandeord, der virker som et unødvendigt krydderi. Ser man bort fra disse
negative bemærkninger, så er det en god
familiefilm. Man kan næsten ikke tænke
på historien om Hodja uden at få Sebastians melodi fra den første film i ørerne.
Heldigvis indgår den også i den nye version, suppleret af musik af Halfdan E.
Indledning
Man kunne omtale Ole Lund Kirkegaard og
hans mange bøger, hvoraf en del er blevet
til film. Man kunne også henvise til de flotte fortællinger fra 1001 Nat; måske relateret til det multi-kulturelle samfund, som vi
har i dag. Selvom denne film er et eventyr
fra en uvis tidsperiode – og ikke en ”social-realistisk skildring” anno 2018; så kan
den måske give et lille farverigt indblik i
livet for børn fra andre kulturer og lande
langt væk fra Danmark.

Kirsten Østergaard Nielsen,
DaBUF Filmudvalg
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

DATA:

Hulemanden Sten
USA 2018
Instr.: Nick Park
Manus.: Mark Burton
DK stemmer: Christian Fuhlendorff,
Caspar Phillipson, Torbjørn Hummel
Mille Hoffmeyer Lehfeldt, m.fl.

Censur: A
Spilletid: 89 min.
Udl: SF
Prem: 22/3-2018
Aldersvurdering: Fra 6 år
KAN BOOKES FRA 1/12-2018

DANSK
TALE

HULEMANDEN STEN
Handling
Hulemanden Sten og hans bedste ven,
vildsvineungen Grøffe, lever et trygt og
godt liv i en forhistorisk tid, nærmere betegnet stenaldertiden. Her lever Sten og
Grøffe sammen med de andre stenalderfolk, hvor dagen går, i den rare natur i
dalen, med hyggeligt samvær og gentagne forsøg på, at jage og indfange kaniner.
Sten drømmer om, at blive mammutjæger og på den måde skabe lidt spænding, i den nogle gange alt for trygge og rolige hverdag. Men en dag ophører det trygge og nemme liv brat, da den mægtige og
kyniske Lord Snøp fra Bronzealderen, invaderer den idylliske dal. Han jager Sten,
Grøffe og alle de andre væk fra dalen, så
de må affinde sig med, at leve i det afsides og golde krater efter en voldsomt og
alt omkring sig ødelæggende meteornedslag. Sten ser sig nødsaget til, at vinde
dalen tilbage til sig selv og de andre venlige og finurlige stenalderfolk. Da fjenden
fra Bronzealderen får tiden til at gå med
fodboldkampe, får Sten og hans klan mulighed for, at tage kampen om dalen op, i
en dyst på den forhistoriske fodboldbane.
Det ser sort ud, men hulefolket får en
åbenbaring, da de ved et tilfælde, på nogle
forhistoriske hulemalerier, ser aftegninger
af deres forfædre, der spiller noget der ligner fodbold.

også mig - som en aldersundtagelse,
havde en god oplevelse af filmen. Alene
det, at der forestår en ulige kamp mellem
to tidsaldre; stenalderen og bronzealderen, som udkæmpes på en forhistorisk
fodboldbane er da en spøjs detalje - dog
næppe noget der beskrives i historiebøgerne. Men detaljen er sjov og man har
jo lov, at blive overrasket over kampens
udfald.
Filmen egner sig bestemt til, at blive vist
for de mindre børn i filmklubberne.
Indledning
Man kan indlede filmen med, at præsentere børnene for, at de nu kan læne sig til-

bage i de bløde biografsæder og blot nyde
1,5 times god og sjov underholdning.
Man kan tale med børnene om, hvad det
er, der gør animationsfilm så gode og hvor
meget man kan få ud af modellervoks.
Man kan også tale lidt om, hvor sjovt det
er, at vi mennesker kan mødes og være
fælles omkring det, at lege f.eks. ved at
spille fodbold. Et boldspil kan samle en
gruppe på tværs af kultur og baggrund,
men også være en afgørende faktor i en
strid om, hvem der må bo i en dal.

Kristine Slouborg,
Sidesporet - Holbæk

Vurdering
Animationsfilmen ’Hulemanden Sten’ er
instrueret af teamet bag ’F for Får’, ’Walter og Trofast – det store grøntsagskup’
og ’Flugten fra Hønsegården’ så forventningerne til denne produktion var på sit
højeste. Jeg oplevede dog, at filmen delte
sine seere i 2 lejre, hvor de voksne seere
havde forventet mere af filmen, både i
forhold til historiens indhold og humoristiske indslag, men også udtrykte, at være
lidt skuffede over oversættelsesarbejdet i
filmen. Hvorimod den yngre del af publikum, mine egne børn inklusiv og faktisk
Nyhedskatalog - 2018/2019
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DATA:

Hvad vil folk sige
Norge 2018
Instr. & manus.: Iram Haq
Medv.: Maria Mozhdah,
Adil Hussain m.fl.

Censur: Afv.
Spilletid: 106 min.
Udl: Øst For Paradis
Prem: 19/4-2018
Aldersvurdering: Fra 14 år
KAN BOOKES FRA 1/1-2019

HVAD VIL FOLK SIGE
Handling
Filmen handler om den 16-årige Nisha,
som lever et dobbeltliv, som helt almindelig norsk teenager og samtidig ung pige i
en pakistansk familie, som bor og arbejder i Norge, men lever efter traditioner og
æresbegreber i Pakistan. Nisha forsøger,
at navigere i de 2 verdener; hjemme hos
familien følger hun familiens pakistanske
traditioner og forsøger at være den perfekte datter, men når hun er udenfor
hjemmet lever hun som teenagere gør
flest.
Da faderen en dag tager Nisha i, at opholde sig med sin norske kæreste på sit
værelse en sen aften, kolliderer de 2 verdener med et brag. Familien sender Nisha
på genopdragelse i Pakistan, hvor faderens familie, tager Nisha til sig, for at rette
op på skaden og få den unge pige tilbage
under tøflen, så at sige.
Faderen tager tilbage til livet i Norge og
efterlader sin datter, ufrivilligt, langt væk
fra familie, skole og venner, i et fremmed
land, hos fremmede slægtninge. Nisha
må nu lære, at tilpasse sig de pakistanske
traditioner, normer og æresbegreber.
De sociale myndigheder i Norge forsøger,
at hjælpe Nisha. Men det er ikke nemt at
trænge ind, med afventende forsøg på
dialog som eneste værktøj, i forsøget på
at bygge bro mellem de to verdener Nisha
lever i.
Vurdering
Filmen er fra 2017 og er lavet som fiktion,
men fortællingen tager udgangspunkt i
instruktørens egne oplevelser. Skuespillerne spiller rollerne godt, som var det
deres eget liv. Man er ikke i tvivl om, at det
filmen fortæller, sagtens kan foregå netop
nu, et sted i nærheden af, hvor vi lever
vores trygge liv. Man efterlades som seer
med en dyb følelse af ensomhed, apati og
frustration og det er svært, at forstå de
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forhold påføres den unge pige af hendes
egen familie. Familien vil jo kun sine børn
det bedste, må man jo formode. Og det er
netop denne kompleksitet, der vises med
stor respekt i filmen. For Nishas familie er
jo af den overbevisning, at de gør det bedste for Nisha og samtidig for at genoprette den tabte ære i klanen. Filmen formår,
at beskrive denne kompleksitet, uden at
være dømmende.

forhold som nogle unge indvandrerpiger
lever under. I en tid hvor kvindefrigørelsen
er så fremtræden og hvor vi er så oplyste,
er det uendelig svært at forstå, hvordan
sådanne forhold kan ske igen og igen,
uden at myndighederne kan stille noget
op.
Jeg undrede mig over fremstillingen af
myndighedernes rolle, hvorved jeg oplevede myndighedernes handlinger som
nærmest apatiske. Jeg formoder, at
måden myndighederne fremstilles på i filmen er sat i skyggen af filmens fokus - at
vise det komplekse liv, Nisha skal navigere i, i de 2 meget forskellige verdener bestående af opvæksten i Norge og den sociale kontrol og fordømmelse hun er underlagt, som ung pige i sen pakistansk familie. Men jeg kan også mistænke filmens
instruktør for at forsøge, at skabe noget
politisk opmærksomhed og debat omkring myndighedernes rolle og ansvar for,
at sætte kraftigt ind, i tide, i disse unge pigers liv.
Historien fortælles ikke kun med replikker
og sceneopsætning, men fortælles lige
så meget nonverbalt gennem ansigtsudtryk og kropssprog. Det er så ufattelig trist
at følge, hvordan den unge pige mister
livsgnisten og ungdommens stolthed,
under sit liv i undertrykkelse i løbet af opholdet i Pakistan og igen efter tilbagevenden til familien i Norge. Det gør ondt helt
ind i knoglerne, at forholde sig til, at dette

Jeg synes, at filmen er en meget barsk,
men vigtig film, fordi den fortæller om den
kultur som mange indvandrepiger vokser
op i. Samtidig fremstilles de dilemmaer
og udfordringer omverdenen står med.
Filmens ulykkelige, men dog logiske afslutning, efterlader én med en tro på, at vi
som samfund kan gøre noget for, at forholdene for indvandrerkvinder kan ændres. Men samtidig også med en tung følelse af, at det kræver meget arbejde. For
hvordan kan man ændre en kultur og et
værdisæt, når det, vi i vores del af verden,
mener skal ændres, strider så voldsomt
imod den kultur, man vil ændre?
Indledning
Som jeg har beskrevet i min vurdering af
filmen, er dette en særdeles vigtig film.
Men når det er sagt, så vil jeg anbefale, at
man overvejer grundigt, hvordan man vil
forholde sig til indledningen, inden man
viser filmen. Jeg kan fristes til at foreslå,
at filmen kun vises, såfremt man ved, at
den gruppe unge man viser filmen for, efterfølgende har mulighed for, at forholde
sig til filmen. Enten ved at filmen vises i
samarbejde med et undervisningsforløb
på de unges skole, eller ved, at man selv i
klubben gør et event ud af filmvisningen,
så man ved både indledning og et møde
med de unge efter filmen, kan få snakket
lidt om de unges oplevelse.

Kristine Slouborg,
Sidesporet - Holbæk

Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

DATA:

Jeg er William
DK 2017
Instr.: Jonas Elmer
Manus.: Kim Fupz Aakeson
DK stemmer: Alexander Magnússon,
Rasmus Bjerg, Stinne Henriksen,
Jakob Agermose Pedersen m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 86 min.
Udl: SF
Prem:21/12-2017
Aldersvurdering: Fra 7 år

JEG ER WILLIAM
Handling
Williams far døde sidste sommer i en trafikulykke og hans mor er indlagt på psykiatrisk afdeling, derfor er han flyttet væk
fra Roskilde og ned til sin morbror Nils, der
snyder sig til førtidspension og ellers erhverver penge via salg af hælervarer.
William besøger sin mor hver søndag. Her
sidder hun helt stille uden at sige et ord
og spiser den chokolade, som William og
morbror Nils har med til hende. I den nye
skole har William problemer med en lille
drengebande, der terroriserer og afkræver
penge af ham, når han går til og fra skole.
Han har dog også fundet pigen Viola, som
han er lidt forelsket i og som viser stigende interesse for ham, jo længere hen i filmen vi kommer.
Morbror Nils er meget glad for at spille
kort om penge, men en dag går det galt
for ham og han skylder pludselig rigtig
mange penge til den lokale gangster Djernis. Pengene skal afleveres med det
samme, ellers kan det koste morbror Nils
livet. Derfor tager William affære. Han opsøger Djernis og får en aftale i stand om,
at de har syv dage til at skaffe pengene og
at han samtidig skal gå tur med Djernis
bidske hund, Cuba, hver dag efter skole.
Det sidste siger William ja til, fordi han,
ved et besøg hos moren, fik en lille seddel
fra hende, hvor der stod ‘Gå med hunden’.
Herefter får William og morbror Nils

meget travlt. Alle hælervarerne skal sælges, så spillegælden kan indfries onsdag
kl. 12. midt på dagen. I starten går det fint,
men til sidst må de skille sig af med alle
deres ting, for at nærme sig beløbet. Der
er dog endnu ikke nok, så til sidst vælger
morbror Nils at satse alle deres penge på
en hest, som William skal vælge. Han vælger en hest ud fra den nye seddel, ‘Køb
bananer’ som moren gav ham ved sidste
besøg, og hesten ender med at vinde
løbet og dermed skaffe mere end nok til
at tilbagebetale Djernis.
Afslutningsvis får William både genetableret ordenen i det lille hjem, lavet aftaler
med Djernis der sikrer at han både kan
fortsætte og tjene penge på gåturene
med Cuba, og at morbror Nils hverken kan
komme i spillegæld mere eller fortsætte
hans småkriminelle løbebane. Det lykkes
ham også at få sagt fra overfor drengebanden og at vinde Violas hjerte for altid.
Vurdering
‘Jeg er William’ er baseret på den populære børne- og ungdomsforfatter Kim
Fupz Aakesons børneroman af samme
navn fra 2013. Og der er en grund til, at
Fupz er populær blandt børnene. Han har
en kæmpe forkærlighed for de skrøbelige
skæbner, og i stedet for at gøre dem triste
og grå, gør han dem farverige og fjollede.
Derfor er ‘Jeg er William’ også en fanta-

stisk morsom film for alle aldre. Det er en
forholdsvis simpel fortælling, hvor humoren er fremtrædende igennem hele fortællingen. Særligt i persongalleriet, hvor
især morbror Nils og gangsteren Djernis
opfører sig komisk. Det bliver i den grad
tydeligt igennem deres replikker, der både
er sjove, overraskende og indimellem et
stykke under bæltestedet.
Morbror Nils, spillet enormt underholdende af Rasmus Bjerg, er en meget politisk
ukorrekt figur. Han både taler og opfører
sig meget forkert. Som sælger af hælervare og humørsvingende spillefugl, har
han lidt svært ved at få øje på egne fejl og
mangler. I hans verden er næsten alle
idioter. Det gælder både politiet, kioskejeren, ældre bilister og lærerinder, og han
holder ikke igen med at benævne det.
Samtidig supplerer han ofte sine sætninger med ordet ‘homo’, der oftest anvendes når han synes, at William skal mande
sig lidt op. Det bliver til komiske sætninger
som fx ‘Det er noget homo at græde over
spildt mælk’.
Det er hele vejen igennem både sjovt og
rørende at følge Williams heltefærd. Derfor er denne anmelder også sikker på, at
‘Jeg er William’ vil blive en kæledægge hos
børnefilmklubberne de næste mange år.
Indledning
Som altid, når der er tale om en filmatisering, kan det være en fin idé at læse op fra
bogen, så børnene danner sig et indtryk af
historien. Derudover kan man fortælle lidt
om ophavsmanden, Kim Fupz Aakeson,
som alle børnene helt sikkert kender
bøger fra. Vil man ind og berøre nogle af
filmens temaer, så kan man fortælle lidt
om psykisk syge, som Williams mor jo er og det vil også være en god idé at forberede børnene på anslaget, hvor man med
det samme hører, at Williams far er død
og at moren er en kolbøtte.

Jan Frydensbjerg, DaBUF Filmudvalg
Nyhedskatalog - 2018/2019
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DATA:

Jumanji:
Welcome to the Jungle
USA 2017
Instr.: Jake Kasdan
Manus.: Chris McKenna & Jeff Pinkner
Medv.: Dwayne Johnson, Karen Gillan,
Jack Black, Kevin Hart m.fl.

Censur: 11
Spilletid: 119 min.
Udl: UIP
Prem:25/12-2017
Aldersvurdering: Fra 10 år

JUMANJI:
WELCOME TO THE JUNGLE
vel bare et spørgsmål om tid, før nogen fik
fingrene i det og åbnet op for alle ulyksalighederne. Ofte bliver sådanne efterfølgere fortalt som en nærmest tro kopi af
den oprindelige, og derfor er det også forfriskende og velvalgt, at 'Jumanji: Welcome to the jungle', griber det helt anderledes an.

Handling
I 1996 modtager teenageren Alex Vreeke
det oprindelige og forbandede brætspil,
som hans far har fundet på en strand. Han
lægger det i første omgang til side, men i
løbet af natten bliver spillet til et computerspil, og da Alex sætter det i sin spilkonsol og tænder det, forsvinder han.
Tyve år senere får fire teenagere, af forskellige årsager, eftersidning på det lokale gymnasium. Spencer, Anthony, Bethany og Martha har ikke meget tilfælles og
heller ikke meget tilovers for hinanden. De
får til opgave af fjerne hæfteklammer på
gamle blade i et fjern depot, og i depotet
finder Spencer den gamle spilkonsol med
Jumanji-spillet indeni. Han overtaler de
andre til at spille med, og før de får set sig
om, er de blevet suget ind i portalen og
det virtuelle univers.
Her befinder de sig i en jungle, hvor de alle
fire har fået hver deres farverige avatar,
som overhovedet ikke minder om den
personlighed, de hver især har efterladt i
den virkelige verden. Spencer er blevet til
Dr. Smolder Bravestone, en muskuløs arkæolog. Anthony er kommet ind i spillet
som Franklin "Moose" Finbar, en ekspert
zoolog. Den forsigtige Martha er blevet til
Ruby Roundhouse, der er en regulær
kampmaskine og den overfladiske Bethany er nu Dr. Shelly Oberon. Efter at have
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indset den nye virkelighed, hvor Bethany
blandt andet bliver spist af en flodhest, og
efterfølgende falder tilbage i spillet fra
himlen, finder de hurtigt ud af, at de er
nødt til at gennemføre spillet, hvis de skal
vende tilbage til virkeligheden og deres
gamle liv.
Kort efter møder gruppen Nigel, der er en
fortællende karakter i spillet. Han fortæller dem om den opdagelsesrejsende Van
Pelt, der har fjernet perlen fra den store
jaguar-statue, hvilket har givet Van Pelt
kontrol over alle dyrene i Jumanji. For at
fuldføre spillet skal de returnere perlen til
jaguar-statuen, samtidig med at de råber
‘Jumanji’. Efter disse instruktioner begiver
gruppen sig ud på det farlige eventyr, hvor
de både skal bekæmpe farlige dyr, Van
Pelts mænd og hinandens forskelligheder.
Efterhånden bliver de dog som gruppe
stærkere og mere sammentømrede. På
deres vej møder de også Alex, der har
været fanget i spillet i over tyve år, og det
får dem blot til at stå endnu mere sammen, så de kan sørge for, at de alle fem
kommer hjem til den virkelige verden.
Vurdering
Det har vel egentlig ligget lige til højrebenet i 22 år, at 'Jumanji' skulle have sig en
efterfølger. Det gamle brætspil blev ikke
ødelagt i den første film, og derfor var det

I forhold til den tid vi lever i, så giver det
rigtig god mening at føre Jumanji ind i
computerspillenes genkendelige fortællestruktur. Det er eksempelvis et sjov twist
på historien, at de fire teenagere har tre liv
at give af i deres bestræbelser på at gennemføre spillet. Det tilfører både en
mængde humoristiske indslag og er med
til at fjerne alvoren, således at de forbandelser og farlige dyr de møder på vejen
ikke er så skræmmende alligevel.
Filmen er hele vejen igennem fyldt med
flotte action sekvenser og komiske indslag, nogle dog mere vellykket end andre,
men som et sjovt action eventyr for aldersgruppen, fungerer den rigtig godt.
Indledning
Det giver god mening, at genfortælle de
væsentligste dele af handlingen fra den
oprindelige Jumanji-film fra 1995, hvor
det som bekendt var Robin Williams, der
havde den altoverskyggende hovedrolle.
Forforståelsen har man en lille smule
brug for at have med sig til især indledningen på filmen, hvor det gamle brætspil
optræder, før det bliver en del af en mere
nutidig spilkonsol.
Man kan derefter passende anvende filmens underliggende metafor for, at man
sommetider kan forsvinde ind i en anden
verden, når man læser en god bog, spiller
et sjovt spil - eller endnu bedre - ser en
god film.

Jan Frydensbjerg, DaBUF Filmudvalg
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

DATA:

Kidnapning
DK 2017
Instr. & manus.: Frederik Meldal Nørgaard
Medv.: Luca Reichardt Ben Coker,
Alfred Larsen, Samuel Hallas,
Mette Pedersen m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 81 min.
Udl: UIP
Prem: 13/7-2017
Aldersvurdering: Fra 6 år

KIDNAPNING
Handling
Familien med de fire unger Winnie, Oskar,
Anders og Bertram er så fattige, at det ligner en farce. Winnie fortynder skummetmælken til morgenmad med vand, inden
de nøje indstuderet stjæler madpakker fra
skolens øvrige elever. Hvorefter moderen
går ned med stress og familien bliver sat
på gaden. Eneste mulighed er at børnene
flytter hjem til onkel Georg; en plattenslager og svindler af guds nåde, som altid
har en ny plan for den store gevinst oppe
i ærmet.
Denne gang har han udtænkt en plan for
at bortføre rigmandssønnen Bernard og
forlange løsepenge. Ikke overraskende
går planen ikke efter planen. Familien bliver arresteret og en forkert forbryder tager
pengene.
Heldigvis ender det med, at Bernard og
ikke mindst hans far lærer et og andet om
værdier, der gør livet interessant, og familien med de fire børn bliver også klogere
og rigere på oplevelser og indsigt.
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Vurdering
Med tanke på tidligere filmatiseringer af
Bjarne Reuters bøger kan man på forhånd
have bange anelser. De var tændergnidslende.
Denne version er i mine øjne særdeles vellykket. Brian Lykke balancerer onkel Georg
ret elegant: han er øretæveindbydende,
men også elskelig - og sjov. Børnene er
ikke unødigt forcerede, som man ellers
kan se det i den slags ‘sjove film’. Winnie
bliver her næsten en hel karakter, hvilket
hun aldrig har været hos Reuter.
Fraset indledningen hvor Mor ikke kan
(eller har glemt at) betale husleje til trods
for, at hun har to jobs, hvorefter familien
sættes på gaden, finder jeg, at den sociale indignation er klædelig. Lige fra stuntet
med at komme til karneval udklædt som
‘fattige’ til indsigten om forskellen på
mennesker med penge og uden, er det
befriende, at en dansk børnefilm italesætter, at der er forskel på folk i dagens
Danmark.

Også fortællestrukturen på filmen er forfriskende. Vi ser onkel Georg og de fire
børn blive fanget af politiet, hvorefter vi
vender tilbage til udgangspunktet i et
meget langt flashback. På samme måde
fungerer set-up og pay-off godt i filmen:
Winnie og Oskar geråder i slagsmål for at
tiltrække sig opmærksomhed for at give
de andre anledning til at stjæle madpakker - og senere for at distrahere betjentene på stationen.
En hyggelig film for de største af de mindste - fra 6 år.
Indledning
Fortæl gerne om Bjarne Reuters bøger,
som vist stadig er temmelig sjove. Og gør
publikum opmærksom på det sociale
aspekt af historien: Fattige mennesker
drømmer også om at give deres børn et
godt liv - og selv om man har begået fejl,
kan man godt rette sig.

Kim Bruun, DaBUF Filmudvalg
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DATA:

Kæmpen
Sverige 2016
Instr. & manus.: Johannes Nyholm
Medv.: Christian Andrén, Johan Kylén,
Anna Bjelkerud, Linda Faith m.fl.

Censur: 11
Spilletid: 86 min.
Udl: Scanbox
Prem: 29/6-2017
Aldersvurdering: Fra 15 år

KÆMPEN

Handling
Filmen handler om den unge svenske fyr
Rikard. Rikard er autist og alvorligt vanskabt. Han bor på et hjem for autister,
hvor der er sygeplejere, der holder øje
med ham det meste af dagen. Den unge
fyr er vild med petanque og spiller i den lokale klub på et hold. Det er hans helt store
passion, og han bruger det meste af sin
tid på det. Grunden til at han bor på et
hjem er, at hans mor ikke kan passe ham,
da hun døjer med psykiske problemer. Da
det skandinaviske mesterskab i petanque
nærmer sig, er Rikard fast besluttet på at
deltage.
Han får da også lov lige indtil, han bliver
ramt i hovedet af en petanquekugle under
en træning. Derefter beslutter formanden
for klubben, at Rikard ikke kan deltage i
mesterskabet, men uheldet bliver dog
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mest brugt som en undskyldning for ikke
at lade ham deltage. De andre i klubben er
nemlig bange for, hvad de andre hold vil
tænke, når de ser Rikard.
Roland, Rikards eneste ven, og Rikard beslutter sig for at danne deres eget hold og
deltager i mesterskabet alligevel, da de
mener, at Rikard er blevet uretfærdigt behandlet. Sammen med det andet petanquehold tager de til Danmark for at
kæmpe mod de andre skandinaviske
lande. Roland og Rikard ender i finalen
mod de tidligere danske mestre, men
midt i kampen bliver Rikard dårlig og falder om. Man ser en kæmpe komme gående hen over byen og samle Rikard og hans
mor op, hvorefter man ser Rikards hjerte
stoppe med at slå. Dette symboliserer at
han og hans mor er døde.

Vurdering
Christian Andrén spiller den autistiske fyr
meget troværdigt, og han gør karakteren
elskværdig. Man kan som publikum ikke
lade være med at kunne lide ham, og man
ønsker ham kun det bedste. Jeg må indrømme, at jeg var tæt på at fælde en tåre,
da han døde. Ansigtsprotesen som Christian Andrén bærer ser meget realistisk
ud. Generelt er det en meget troværdig
film. Der er dog karakterer og scener, der
er en smule stereotypiseret og overdrevent. For eksempel er der ingen, der gider
hjælpe Rikard lige efter at han bliver dårlig
under turneringen. Dette virker ikke realistisk, og får scenen til at virke en smule
plat.
Filmen har nogle fantasyelementer inkorporeret som for eksempel kæmpen. Jeg
synes dog, at kæmpen fylder for lidt i filmen i forhold til, at filmen er opkaldt efter
den. Dens symbolske betydning er forståelig, men den kunne godt være brugt
mere. Der er ikke meget action i filmen, og
den er derfor til tider en smule kedelig.
Især petanquescenerne, der fylder meget
til sidst, kan virke kedeligt for publikum.
Alt i alt er det en smuk, men langtrukken
film. Dog er det ikke en film, jeg vil anbefale til alle og enhver. Det kræver en vis
tålmodighed og en speciel interesse for
rigtigt at kunne leve sig ind i den. Kæmpen
er dog ikke en film, jeg ville have været foruden, og den satte en masse tanker i
gang hos mig.
Indledning
Man kan tale om, hvordan nogle handicappede mennesker bliver bedømt ud fra
deres fysik, og ikke deres evner, og hvordan det er et problem. Kæmpens symbolske betydning kan også diskuteres, samt
hvilken virkning det har at blande fantasyelementer ind i en film, der ellers fremstår
meget realistisk.

Rikke Ingemann Jensen,
Odense Filmklub for Børn og Unge
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

DATA:

Lady Bird
USA 2017
Instr. & manus.: Greta Gerwig
Medv.: Saoirse Ronan, Laurie Metcalf,
Tracy Letts, Lucas Hedges m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 94 min.
Udl: UIP
Prem: 26/4-18
Aldersvurdering: Fra 13 år

LADY BIRD
Handling
Vi følger den unge teenager Lady Bird i
året op til hun skal på College. Lady Bird er
ikke hendes borgerlige navn, men et navn
hun har givet sig selv for at markere en
kontrast til det kedelige og sparsommelige liv hun lever sammen med sine forældre, storebror og hans kæreste i en mindre amerikansk forstad.
Lady Bird drømmer om at rejse langt væk,
når hun skal på college og gerne til et
kreativt og kunstnerisk miljø i New York
City. Hendes mor tror dog ikke på sin datters sprælske ambitioner og slår ved enhver lejlighed drømmene itu med realiteter som Lady Birds lave karakterer og
dårlige arbejdsmoral. En mere realistisk
fremtid vil i morens øjne være en plads på
det lokale community college, hvor hun vil
blive smidt ud et par gange, ryge ind og ud
af fængsel og til sidst bestå sin eksamen
med nød og næppe og få et gennemsnitligt liv som hende selv.
Lady Bird vil ikke lade sig begrænse af sin
mors snæversyn og kæmper derfor for at
markere sig i skolen og engagerer sig i
skolens musical og flere frivillige aktiviteter. Alt sammen for at samle point til sine
collegeansøgninger. Samtidig eksperimenterer hun med livet, kærester, veninder og søger med stor nysgerrighed efter
Lady Birds allerbedste selv og potentiale.
Vurdering
Filmen er en skæv, sjov og intelligent coming of age film med mange ord og skarpe replikker. Fortællingen følger ikke en
klassisk fortællestreng, men med alle
dens naturlige op og nedture, bliver vi ført
ind i en teenagepiges liv i den tid, hvor hun
for alvor skal finde sig selv og skabe sit
eget verdensbillede. Det er en film med
masser af kærlighed til sine karakterer,
der alle fremstår som hele personligheder
med hver deres særpræg, hjerte og fejl.
Filmen jonglerer på fineste vis med emner
Nyhedskatalog - 2018/2019

som homoseksualitet, popularitet, seksuel debut, social ulighed og skam over sin
tilværelse uden at gøre et stort nummer
ud af nogen af delene og uden at falde i
de klassiske klicheer.
Dette er i høj grad også en mor-datter fortælling om, hvordan den ubetingede
kærlighed i dette forhold kan spille dem
ud som hinandens største modstandere.
Mor kæmper med sin egen skuffelse over
livet – en skuffelse hun ønsker hendes
datter skal acceptere hurtigst muligt i
stedet for at drømme store tanker, og en
datter der er higer efter at udforske verden og kæmper for at frigøre sig sin
sociale arv og samfundets firkantede regler. Lady Bird er en fantastisk ungdomsfilm med masser af gode og nærværende
budskaber under den sjove og quirky
overflade. Det er en varm anbefaling herfra til alle filmklubber, der har et publikum
på 13+.

Indledning
Spørg jeres publikum: Ved du, hvad du vil
lave, når du bliver voksen? Drømmer du
nogensinde om, hvad du kan blive og
hvordan du vil leve, når du engang flytter
hjemmefra? Synes du livet i skolen nogle
gange kan være lidt kedeligt, og tænker du
på, hvornår livet sådan rigtigt starter for
dig med kærlighed og spændende eventyr? Det gør Lady Bird, hun er en ung pige
med store drømme og et ønske om at
være anderledes, interessant og tjene en
masse af penge. Nu skal vi se en sjov og
skæv film om hendes sidste år i highschool med veninder og kærester, skænderier med sin mor og hendes kamp for at
opnå sin drøm.

Anette Vibeke Jensen,
DaBUF bestyrelse
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DATA:

Logan Lucky
USA 2017
Instr.: Steven Soderbergh
Manus.: Rebecca Blunt
Medv.: Channing Tatum, Daniel Craig,
Adam Driver, Riley Keough m.fl.

Censur: 11
Spilletid: 119 min.
Udl: UIP
Prem: 7/9-2017
Aldersvurdering: Fra 11 år

LOGAN LUCKY
Handling
Jimmy Logan er gået i hundene. Før var
han en lovende amerikansk fodboldspiller,
nu har Jimmy et ødelagt ben, pengeproblemer, en sød datter og en sur ekskone.
Han arbejder med at flytte jord med en
stor gravemaskine på den lokale NASCAR-bane. Men Jimmy bliver fyret pga.
hans dårlige ben og ”forsikringsissues”.
Vred og ude af stand til at se andre muligheder planlægger han et kup under det
næste løb på banen, hvor han har arbejdet. Han ved præcis, hvordan det skal
gøres.
Loganfamilien består også af Clyde, som
mangler et stykke af sin arm og før har
siddet i fængsel pga. et af brødrenes mislykkede kup. Samt deres søster Mellie,
som har styr på biler og motorer. De kan
dog ikke gennemføre kuppet alene og
hyrer derfor Joe Bang. Han er pengeskabsekspert og lever op til sit efternavn
BANG! At Joe sidder i fængsel er blot et af
de mange problemer, som skal løses. Tilsæt et par tvivlsomme IT-nørder og så er
løjerne i gang.

Da kupplanerne er lagt skrider tidsplanen
pludselig, da det viser sig at gravearbejdet
på NASCAR-banen bliver hurtigere færdigt end planlagt. Nu må de rykke kuppet
frem til årets største løb – og finde en
løsning på at få Job Bang ud af fængslet
i tide. Samtidigt skal Jimmy forsøge at
have lidt kvalitetstid med sin datter Sadie
og nå at overvære hendes optræden i et
talentshow.
Først må Clyde en tur i fængsel, så han
under et fingeret fangeoprør sammen
med Joe Bang kan snige sig ubemærket
ud. Så skal den lokale transformatorstation sprænges i luften, så betalingssystemerne på banen ryger og pengene derfor
sendes igennem rørsystemet uden at
være optalte. Nu skal de så have fat i pengene og få dem ud fra banen. Intet går
helt som planlagt og historien har mange
twist, som ikke alle kan gengives her.
Men penge får de og nu går politiet og
FBI’s jagt på forbryderne ind! Clyde og Joe
er dog tilbage i fængslet, så de må jo være
uskyldige, ik’? De undersøger telefoner –

og kan det virkelig passe at Jimmy ikke
har en telefon? Alt bliver vendt, men det
viser sig at vores forbrydere/skurke/helte
har været mere snu, end vi forventede
efter at have fulgt dem fra filmens start.
Der er uklarhed om, hvor mange penge
der blev stjålet og måske er der fiflet med
beløbet i forhold til forsikringen? Mange
ønsker sagen lukket, men den kvindelige
FBI-agent Sarah Grayson er vedholdende
i sin jagt på pengene og sin overbevisning
om, hvem de skyldige er. Sarah forsætter
ufortrødent og ender i slutningen på
værtshus hos Logan-brødrene, hvor Clyde
demonstrer sin nye topmoderne elektroniske underarm og hånd…
Vurdering
Anderledes og underholdende! Sydstatsudgave af 'Ocean’s Eleven', hvor alt det
smarte er skiftet ud med en flok bonderøve, som på charmerende vis forsøger at
begå et storstilet kup. Daniel Craig spiller
Joe Bang med afbleget hår og fed amerikansk accent. Han er sjov og langt fra rollen som James Bond, hvilket er forfriskende. Samspillet mellem de skæve eksistenser bliver aldrig kedeligt og 'Logan
Lucky' er absolut en film, som med sin
dialog og en historie med mange twists vil
være et frisk valg til alle over 11 år.
Indledning
Velkommen til 'Logan Lucky' - en film fra
en helt anden verden end den, der er lige
uden for biografen! Vi er i sydstaterne i
USA og følger familien Logan, som indtil
nu har været alt andet end heldige! Alle
tre er vaneforbrydere, som sammen med
deres - i manges øjne - taber kumpaner,
forsøger at gennemføre et storslået kup.
Spænd sikkerhedsbæltet og læn jer tilbage i sæderne til to timer, hvor vi hepper på
skurkene!

Hanne Cramer Køppler,
Holger - Slangerup
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DATA:

Mens vi lever
DK 2017
Instr.: Mehdi Avaz
Manus.: Milad Avaz
Medv.: Sebastian Jessen,
Julie Christiansen, Nicolas Bro,
Charlotte Munck m.fl.

Censur: 11
Spilletid: 98 min.
Udl: SF
Prem: 26/10-2017
Aldersvurdering: Fra 15 år

MENS VI LEVER

Handling
”Mens vi lever” er en dansk film, der fortælles i to spor, hvor fire menneskers
skæbner flettes ind i hinandens som følge
af en tragisk ulykke, der ændrer deres liv
for altid. Kristian bor i Nordjylland, langt
væk fra sin barndomsby, sammen med
sin kæreste, da han en dag får besked om,
at Peter, som har fungeret som Kristians
forhenværende far, er alvorligt syg. Derfor
tvinges Kristian tilbage til barndomsbyen,
hvor han bliver nødt til at beslutte, hvorvidt han vil fortsætte sin flugt fra minderne eller se fortiden i øjnene. Peters datter
og Kristians tidligere kæreste Trine kæmper samtidig for at få hverdagen til at
hænge sammen som alenemor, hvilket
kun bliver sværere, da Kristian dukker op.
Ligeledes følger vi gymnasieeleven Tobias, der har besvær med følelser, som er
kommet i klemme mellem ham og hans
bedste veninde Q, fordi Tobias er forelsket
i Sabine. Langsomt, men sikkert fletter
historierne sig sammen med en ubehagelig antydning af, hvad der er sket.
Nyhedskatalog - 2018/2019

Vurdering
”Mens vi lever” er en gribende film, for
unge fra 15 år, der fortælles på en anderledes og spændende måde. Man skal
følge godt med, og de fire fortællinger
synes helt forskellige i starten af filmen.
Allerede i starten, da Kristian møder Peter
og familien igen, fornemmer man en uro
og anspændthed, hvis baggrund, man
selv må finde ud af. Og det er et virkelig
godt træk ved filmen – der er masser af
små hentydninger til konfliktens opståen,
men det er underspillet, og man får lov til
at tænke selv. Det kan være udfordrende
at finde rundt i fortid, nutid og fremtid,
men jo mere historien skrider frem, jo
mere sidder man med en fornemmelse af,
hvad der skal ske. Man håber på det bedste, men frygter samtidig det værste, og
det giver både spænding og følelsesmæssig indlevelse til filmen. Samtidig er
selve historien realistisk og interessant,
og filmen behandler både temaer som
kærlighed, venskab, familierelationer og
sorg. Gennem Kristian lægges der fokus

på det, at flygte fra både fortid og virkelighed, og hvordan en sådan flugt har konsekvenser for alle involverede. Ligeledes
er det også en fortælling om, hvordan livet
er uforudsigeligt, og derfor et budskab
om, at vi skal huske at få sagt og gjort de
svære og vigtige ting, mens vi lever.
Indledning
Filmen tager en del temaer op, og der indgår mange følelsesmæssige aspekter.
Man kan tale om den sorg og magtesløshed, som mennesker oplever, når en nær
person mister livet eller bliver alvorligt
syg, som vi ser, da Tobias bliver dræbt, og
Peter bliver syg. En stor del af filmen fokuserer på, hvor forskelligt mennesker
forsøger at bearbejde en sådan oplevelse.
Endvidere drejer fortællingen sig også om
familie, der selvom den ikke er biologisk,
er bundet sammen af kærlighed, og dermed kunne man også tale om, hvordan
familier kan blive splittet af tragiske ulykker.
Fie Flatau, 18 år
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DATA:

Nabospionen
DK 2017
Instr. & manus.: Karla von Bengtson
Stemmer: Simone Edemann Møgelbjerg,
Oliver Bøtcher Herlevsen, Kristine Sloth,
Anne-Grethe Bjarup Riis m.fl.

Censur: A
Spilletid: 77 min.
Udl: Copenhagen Bombay
Prem: 10/8-2017
Aldersvurdering: Fra 6 år

NABOSPIONEN
Handling
Til en ny by ankommer den cirka 10-årige
AC sammen med sin mor og sin storesøster. Med sig har hun en ambition om at
blive detektiv og et æg, hun hjælper med
at ruge ud. Hun har også morens bekymring over, at hun er lidt svær - hun har ikke
rigtig nogle venner. Hvilket ikke bekymrer
AC det mindste. Hun nedsætter sig som
privatdetektiv og får snart sin første
kunde: Kioskmanden, som får stjålet
småting.
Ret hurtigt retter ACs interesse sig mod
nabodrengen Vincent. Han er lidt fjern og
fascinerende; dygtig til at stå på skateboard, men mere interesseret i at gå sine
egne veje, end i at følge sin fars ambitioner på hans vegne. Han lusker lidt rundt
og forsvinder længere tid ad gangen.
Meget svær at få hold på for detektiven
AC - og for pigen AC, som får det underligt i maven i nærheden af ham.

I mellemtiden er ægget klækket til et sødt
lille firben - som dog efterhånden vokser
sig til en stor (og let skræmmende) leguan. Leguanen taler og er temmelig skeptisk overfor AC.
AC afslører, at det er Vincent, som stjæler
fra kiosken. Men også at han gør det, fordi
han har gemt en hund et hemmeligt sted.
Vincents bror tåler ikke hundehår, og derfor har familien været nødsaget til at skaffe sig af med den. Men Vincent har altså
formået at beholde den. Og da ACs
(anden) store drøm er en hund, har de to
noget at samles om, må man formode.
Vurdering
Alt filmisk og animation ufortalt er det
første, som slår mig ved filmen, hvor ærlig
den er overfor sit publikum. Her er ingen
snedige voksne, som skal overrumples,
eller listige rænke smedet så kun vores
helt kan gennemskue dem. Det er et helt

nede på jorden og hverdagsligt plot om
børn med hemmeligheder, de også kunne
have i virkeligheden. Dét er at tage publikum alvorligt.
Animationen er næsten gennemsigtig,
men meget udtryksfuld og let. Visse passager er holdt i sort/hvid hvilket passer
fint til den stemning af detektiv-noir filmen lægger op til. AC er iklædt frakke og
hat som Bogart i rollen som Philip Marlowe, og hendes navn - Agathe Christine bringer unægteligt mindelser om forfatteren til mangt en kriminalgåde. Personligt
får jeg også mindelser om den oprindelige 'Blade Runner' i scener holdt i støvede
farver. Der er således rigeligt at glæde sig
over for nørden. Og mulighed for at børnene kan blive nysgerrige på referencerne.
Leguanen er en gåde. Hvorfor kan den
tale? Og hvorfor er den så kritisk overfor
AC? Er det hendes voksne jeg, som melder sig? Er det omverdenens forventninger? Eller er det simpelthen en hyldest til
fantasien?
Instruktøren Karla Von Bengtson er kendt
og elsket i børnefilmklubsammenhæng
for sin kortfilm 'Tigre & Tatoveringer'. Med
‘Nabospionen’ får vi endnu et skud i bøssen med gode animerede film for de små.
Hvad filmen mangler i glathed og hollywoodsk dramaturgi, får vi så rigeligt betalt
med genkendelige omgivelser og en ægtefølt fortælling.
Indledning
Fortæl eventuelt forsigtigt om de detektiviske forbilleder. Deres hårdkogthed og
tendens til at ville klare problemerne på
egen hånd. Eller fortæl dem, at vi lykkeligvis lever i en tid, hvor en detektiv vurderes
på sine evner - ikke sit køn.

Kim Bruun,
DaBUF Filmudvalg
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Paddington 2
GB/Frankrig 2017
Instr. & manus.: Paul King
DK stemmer: Mikkel Lomborg,
Mads Christensen, Peter Zhelder,
Marie Caroline Schjeldal m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 95 min.
Udl: SF
Prem: 30/11-2017
Aldersvurdering: Fra 7 år

DANSK
TALE

PADDINGTON 2
listisk bybillede af Londons gader, virker
upåklageligt. Mikkel Lomborg, hvis stemme de fleste børn kender som Hr. Skægs,
lægger stemme til den danske version af
Paddington og ved denne rare stemme og
det farverige og nostalgiske hyggelige
London der præsenteres, opsluges man
hurtigt i filmens univers med fortællingen
om den sjove og rare bjørn og hans udfordringer i kampen mellem det gode mod
det onde.

Handling

Paddington, den talende bjørn, kom som
bekendt til England fra Peru med sin tante
Lucys støtte, og har siden boet hos den
farverige og venlige familien Brown i det
pæne kvarter Notting Hill i London.
Med sit naive og rare væsen og sin positive indstilling til sine medmennesker,
påvirker Paddington sine omgivelser, så
den lille forstad i London emmer af
kærlighed og medmenneskelig respekt.
Alle i nabolaget nyder og befinder sig godt
i stemningen, som spredes af Paddingtons venlige og hjælpsomme gemyt.
Næsten alle lever en lykkelig hverdag
sammen, for alle elsker Paddington, på
nær den usympatiske Mr. Curry, som bestemt ikke bryder sig om Bjørnen Paddington; simpelthen fordi en bjørn ikke
hører hjemme i det fine forstadskvarter i
London.
Filmens omdrejningspunkt er Tante Lucys
100 års fødselsdag. Nu hvor Tante Lucy
fylder 100 år, vil Paddington gerne give
hende en gave der viser, at han sætter pris
på alt det, hun har gjort for ham. Og når
Tante Lucy nu er for gammel til selv at
komme til London, vil Paddington forære
hende den fine gamle popup-bog, der
viser nostalgiens London så fint, at det
nærmest er som selv at være i der. Bogen
koster mange penge, så Paddington må
arbejde længe for at tjene nok til at købe
gaven.
Bogen viser sig, at være noget helt særligt
og indeholder en hemmelighed, der betyder at særligt én person har interesse i, at
få fingrene i bogen, før Paddington. Da
bogen pludselig bliver stjålet fra det antikvariat, hvor bogen opbevares låst inde i en
montre, er det Paddington, der får skylden
og kommer i fængsel. Men selv i denne
triste situation, tilsyneladende uden
nogen lykkelig afslutning, formår Paddington, at få vendt op og ned på det hele.
Med hjælp fra hardcore forbrydere og sine
Nyhedskatalog - 2018/2019

Som altid ved gode børnefilm, er det også
tilfældet ved 'Paddington 2'; den er ikke
kun for børn. Voksne får bestemt også en
god oplevelse, når de er heldige at komme
med ind og se 'Paddington 2'.
elskede mennesker i Familien Brown,
løses mysteriet, om end med spænding
og kamp lige til det sidste.
Vurdering
Historien om den rare bjørn Paddington,
iklædt blå duffelcoat og rød hat, rammer
plet igen. Paddington kan få selv den
mest bidske forbryder til, at blive blid og
rar. Igennem produktion af tante Lucys
appelsinmarmelade, får Paddington den
hardcore indsatte fængselskøkkenchef
Knojern Mathiesen til, at mærke en varm
kilderen i sin mavse, kaldet stolthed.
I en tid hvor vi alle kan have lidt for travlt,
kan vi alle sammen lære lidt af Paddington, som bevæger sig rundt i verden
på sin egen finurlige måde. Ved at følge
Paddington igennem alle hans eventyr,
huskes vi på, at du får det igen, du giver.
”Med smil og respekt, bliver verden perfekt”, sagde Tante Lucy altid. Så den rare
bjørn, Paddington har fået sin positive
livsanskuelse med hjemmefra.
Bjørnen Paddington er computeranimeret
og samspillet mellem Paddington som
hovedperson og skuespillere af kød og
blod, der bevæger sig i et fotografisk rea-

’Smil til verden, og verden smiler til dig’
Indledning
Fortæl børnene, at de kan læne sig tilbage og nyde denne skønne film om den
rare lille bjørn, Paddington.
Det er også oplagt at tale, lidt moraliserende om man vil, om at hvis man møder
verden med et smil, smiler verden til os
igen. Som Paddington selv udtrykker det:
Hvis du leder efter det gode i folk, finder
du det. Dette kan også føre til at tale om
venskaber og om at hjælpe og være rare
ved hinanden.
Historien om den talende bjørn, Paddington opstod da forfatteren Michael
Bond engang fandt en tøjbamse i en butik
i London, som han syntes så ensom ud.
Han forelskede sig i bamsen og begyndte
at skrive historier om den. Bjørnen blev
kaldt Paddington, fordi han boede tæt på
stationen Paddington. Det er derfor også
ganske oplagt at tale lidt om, hvordan
fantasien kan bringe én på mange eventyr og om børnene selv har et tøjdyr, som
de oplever er levende, når de leger med
det.
Kristine Slouborg,
Sidesporet - Holbæk
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DATA:

Patti Cake$
USA 2017
Instr. & manus.: Geremy Jasper
Medv.: Danielle Macdonald,
Bridget Everett, Siddharth Dhananjay,
Mamoudou Athie m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 109 min.
Udl: Angel
Prem: 2/11-2017
Aldersvurdering: Fra 11 år

PATTI CAKE$
Handling
‘Patti Cake$’ er en klassisk underdog-fortælling, hvor vi følger Patti, der har en
drøm om at blive rapper.
Patti har som en fattig, overvægtig, hvid
kvinde i starten af 20’erne alle odds imod
sig, når hun forsøger at blive rapper i et
miljø, der er domineret af mænd og grove
rim. Men det stopper hende ikke fra at
prøve, og med hjælp fra sin bedste ven
Jheri, jager hun drømmen om at blive en
kendt rapper.
Patti bor sammen med sin mor i New Jersey. De har ikke mange penge og Patti arbejder som bartender på en lokal bar, for
at kunne hjælpe til med at betale sin elskede mormors hofteoperation.
Når Patti ikke er på arbejde, finder hun på
nye rim og hænger hun ud med Jheri. En
dag kommer de forbi en gruppe unge
mænd, der står og battlerapper. Patti bliver skubbet ind i cirklen, hvor hun skal

battle mod en flot rapper, som hun hemmeligt er forelsket i. Men rapmiljøet er ikke
et sted for sarte sjæle og den flotte rapper overfuser hende med grove og nedladende rim. Patti får rystet det af sig og
svarer igen med en rap der insinuerer, at
de to tidligere har haft en hemmelig flirt
og at det er derfor, han opfører sig sådan.
Det tager hendes modstander ikke pænt
og nikker hende en skalle, så hun får
næseblod og må trække sig. Patti oplever
flere gange lignende ydmygelser, og hun
må tage sig sammen og ikke finde sig i
noget, hvis hun vil blive stor i musikbranchen. Hendes mor tror ikke på hendes talent som rapper, og minder hende så
snart muligheden byder sig om, at det var
graviditeten med Patti der gjorde en ende
på hendes egen lovende sangkarrierer, da
hun var ung.
Hendes mormor har mere tiltro til Patti, og
Patti får lavet en demo sammen med sin

ven Jheri, goth-musikeren Basterd og sin
mormor. Demoen er ligesom resten af filmen noget nyt og anderledes og får langsomt sit eget liv. Til sidst i filmen, da Patti
og Jehdi sidder på kølevognen af en bil og
lytter til radioen, bliver deres single pludselig spillet i radioen og det giver dem nyt
håb og energi til at jage deres drømme.
Vurdering
'Patti Cake$' foregår bogstavelig talt langt
fra det glamourøse Hollywood og udspiller
sig i stedet for i et nedslidt New Jersey,
hvor der er langt mellem hiphopstjernerne
og succeshistorierne. Der er ikke tale om
en feel-good film med et opmuntrende
manuskript og smukke mennesker, der
taler pænt og reflekteret. Filmen skiller
sig ud ved at være mere kantet og rå, men
det er netop også det, der gør den interessant og relaterbar. De charmerende karakterer, Patti og Jheri, får man øjeblikkelig sympati med, ligesom forholdet mellem Patti og den kørestolsbundne mormor bringer en varme ind i filmen. Man
hepper på Patti gennem hele filmen og
den barske virkelighed, hun er placeret i
gør, at man bliver endnu gladere, når hun
endelig får en chance og tingene begynder at lysne.
Filmen er tilladt for børn over 7 år, men
man skal op i de ældste klasser, for at
man får noget ud af filmen.
Indledning
Man kan i sin indledning til filmen tale om,
hvad en underdog-fortælling er og
komme med lignende eksempler fra
filmhistorien. Det vil eksempelvis være
oplagt at sammenligne ‘Patti Cake$’ med
filmen '8 mile' fra 2002, der også handler
om en ung rapper, der forsøger at få succes.

Nynne Bern Jensen,
DaBUF Filmudvalg
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DATA:

Peter Kanin
GB/USA/Australien 2018
Instr.: Will Gluck
Manus.: Rob Lieber
DK stemmer: Sebastian Jessen,
Amalie Dollerup, Joachim Fjeldstrup,
Neel Rønholt m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 93 min.
Udl: UIP
Prem: 22/3-2018
Aldersvurdering: Fra 6 år

DANSK
TALE

PETER KANIN
Handling
I 'Peter Kanin' har den fandenivoldske og
eventyrlystne helt, der har begejstret generationer af børn siden sin ’fødsel’ i 1902,
endelig fået hovedrollen i sin helt egen
nutidige, live-action komedie for hele
familien.
Peter er en impulsiv, drillesyg og modig,
men godhjertet kanin, der bor i en hule
med sine tre søstre; Flopsy, Mopsy og Silkehale, og sin fætter, Benjamin. Selv om
han næsten er blevet fanget utallige
gange, og hans fars skæbne var som
gamle Hr. Suhrs aftensmad, kan Peter
ikke lade være med at snige sig ind i køkkenhaven for at stjæle frugt og grøntsager
til sin familie. Da Hr. Suhr falder død om af
hjerteinfarkt, tror kaninerne at køkkenhaven endelig er deres og fejrer det med at
holde fest i hovedhuset, med alle skovens
dyr på gæstelisten. Festen afbrydes dog
af at ejendommens arving, Hr. Suhrs
grandnevø, ankommer. Thomas Suhr,
som netop er gået glip af en forfremmelse i legetøjsafdelingen hos Londons berømte varehus, Harrods, er til Peter og kaninernes fortvivlelse, endnu mere dyrehader og kontrollerende end den gamle Hr.
Suhr. Heldigvis er den smukke, varmhjertede kunstner og nærmeste nabo Bea,
kaninernes beskytter og mor-figur. Men
da hun og Hr. Suhr bliver bedre og bedre
venner, accelererer Peter og hans families
indædte kamp mod den unge tilflytter lynhurtigt til nye og hidtil usete højder; fra
det idylliske lake-district i England og helt
til London og tilbage igen, mens de hver
især – med alle midler - forsøger at tilkæmpe sig kontrollen over Suhrs fristende køkkenhave og – ikke mindst – Bea's
kærlighed.
Vurdering
Langt de fleste kender til Peter Kanin,
enten fra bøgerne eller tv serien, og det
kan ofte være en udfordring når velkendte
historier og karakterer skal filmatiseres.
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erne ved at introducere dem gennem fortællerstemmen for så at præcisere, 'men
sådan en film er det her ikke'. Med undtagelse af de to sure mænd, et par mindre
voldsomme slåskampe mellem Hr. Suhr
og Peter Kanin og en eksplosion, er der
ikke meget skræmmende i denne film.
Man kan nok være underholdt allerede ved
5-6 års alderen, men for at kunne forstå
historien og følelserne der er på spil, er
det nok optimalt at børnene er 7+.

Heldigvis er det en frisk og ny fortælling
om Peter Kanin, vi får i denne film, som
samtidig er tro og omfavnende mod det
oprindelige Peter Kanin univers og karaktererne. Blandingen af live action, rigtige
mennesker og animation er vildt fascinerende og man kan ikke lade være med at
blive imponeret over det tekniske håndværk. Hvis man som voksen kan blive i
tvivl om det faktisk er levende, talende kaniner man ser på lærredet, så kan man
bare forestille sig, at man som barn
næsten kan blive virkelighedsforvirret - på
den gode måde. Filmens historie er ikke
banebrydende eller voldsomt original,
men blandingen af god og sjov dialog,
gennemtænkte karakterer med et tvist
samt det festlige og til tider overraskende
soundtrack (fuglene rapper bl.a. på et
tidspunkt), giver filmen et nyt og friskt udtryk, og sørger for, sammen med de legelystne kaniner, et medrivende tempo der
gør, man indimellem bliver helt opstemt.
At filmen har en delvis skjult moralsk
agenda, med godt brugte emner som
kærlighed, jalousi, anger, og tilgivelse
kunne blive klicheagtigt og forudsigeligt.
Men det gør det heldigvis ikke. Filmen formår at præsentere følelserne med humor
og enkelhed, og snor sig udenom kliche-

Indledning
Det kan være en god ide at tale lidt om de
overnævnte følelser for at øge forståelsen
for historien. I løbet af filmen får vi flere
gange at vide, at kaniner siger undskyld
ved at lægge panden og snuden mod den
anden part. Det kan være sjovt at bede
børnene om at lægge mærke til det og
bygge videre på en snak om at Peter
Kanin synes, det er svært at sige undskyld, og at hans fætter Benjamin synes,
det er svært at tilgive. Noget andet der er
gennemgående i filmen er ordet 'karakterbrist'. Her kan det nok være på sin plads
at tale om, hvad det ord betyder. Et andet
relevant og oplagt tema er 'søskende' og
'venskab'; Peter Kanin har tre små søstre
og en fætter; her kan mange børn tale
med om, hvad det vil sige at have søskende osv. Man kan også med fordel dreje
indledningen over på den tekniske side; at
kaninerne ser helt ægte ud, men at de
faktisk er animerede, eller bede dem være
opmærksomme på, hvad musikken får
dem til at føle. Vær også opmærksom på,
at der er en scene i filmen hvor Thomas
Suhr får et brombær i halsen, som han er
allergisk over for. Han stikker så sig selv i
låret med en sprøjte for at stoppe den allergiske reaktion. Denne scene er blevet
kritiseret i medierne for at være stødende
for fødevareallergikere og Sony Pictures
har været ude med en offentlig undskyldning.
Kine Bjaaland Dahl,
DaBUF sekr.
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DATA:

Sikke et Cirkus
DK 2017
Instr. & manus.: Lotte Svendsen
Medv.: Viola Martinsen, Rasmus Bjerg,
Rosemarie Larsen, Mikkel Lomborg m.fl.

Censur: A
Spilletid: 90 min.
Udl: SF
Prem: 5/10-2017
Aldersvurdering: Fra 4 år

SIKKE ET CIRKUS
lastbil – men det er Bamse som finder
Ramona i skoven.
Sammen med Bamse prøver Ramona at
sejle i en jolle over en sø til Cirkus Suveræum, som de kan se i det fjerne. Båden
er utæt og Bamse kommer til at kaste
anker, så de ikke kan komme ind til land.
Heldigvis får Ernst og Hr. Skæg øje på dem
oppe fra luftballonen og dirigerer de andre
hen for at hjælpe. Da de pga. ankeret ikke
kan trække båden i land, sluger Kaj sin
stolthed og henter hjælp hos en af elefanterne fra Cirkus Suveræum og kvinden
fra plakaterne.

Handling
Ramona er datter af Cirkus Summarums
cirkusdirektør Kaj. Hun ved ikke, hvor hendes mor er - Ramonas far siger, ”at moren
blev spist af elefanter”. Ramona vågner ,
fordi hun fornemmer at nogle kigger ind
gennem vinduet til hende. Hun ser at der
er fodspor i sneen uden for cirkusvognen.
Ramona beder de voksne om hjælp, fordi
hun tror at nogen udspionerer cirkusset.
Men inden mysteriet er løst, finder Kaj den
første vintergæk og så pakker de alting
sammen, for nu skal de ud at optræde
igen. Midt i det hele ankommer Ernst og
hans mor. Hun afleverer Ernst og siger at
de ses, når sommeren er ovre. Nu har Kaj
i alt 11 cirkusbørn, hvis mødre har afleveret dem hos Kaj. Kajs sang om alle børnenes mødre er meget morsom og helt klart
henvendt til filmens voksenpublikum!
Ramona viser Ernst rundt i cirkus og således får vi præsenteret alle de forskellige
artister. Vi møder Hr. Skæg, Motor Mille,
Onkel Reje, Rosa fra Rouladegade, Kristian fra mysteriet og ikke mindst Bamse.
Nu kører de af sted til det første sted, de
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skal optræde med deres lille cirkus. Vi finder ud af, at Kaj ikke betalte plads-leje sidste år. Så da borgmesteren kommer for at
se forestillingen, bliver Kaj nervøs og siger
til alle, at de må løse det, som de plejer.
Det vil sige at de pakker hurtigt sammen,
mens de synger en sang om at de er verdens sidste sigøjnere og kører væk fra politiet.
I den næste by møder de Cirkus Suverænum. De får en lille cirkusplads og det
passer ikke Kaj, som ønsker de skal ændre
deres forestilling for at kunne konkurrere
med det store cirkus. Det gør alle artisterne kede af det, da de ønsker at gøre tingene på deres måde og fx nægter Rosa at
lægge navn til fabrikskager i stedet for
hendes hjemmelavede kager!
Samtidigt sker der stadig mystiske ting og
Kajs reaktion på Cirkus Suveræums plakat med elefanter og en smuk kvinde gør
Ramona forvirret. Hun løber ud i skoven
ved siden af cirkuspladsen og alle ender
med at lede efter Ramona. Hr. Skæg flyver i sin luftballon, Motor Mille kører i sin

Det er selvfølgelig Ramonas mor, som
”var blevet spist af elefanter” og for
mange år siden forlod Kaj og Ramona for
at følge sin drøm om at arbejde med elefanter i et stort cirkus. Ramona er glad for
at lære sin mor at kende, men vælger at
blive hos sin far og alle vennerne. Men hun
aftaler ofte at besøge sin mor.
Vurdering
Dette er en god film til børn i alderen 4-7
år med en masse kendte figurer fra DR’s
børnefjernsyn og cirkusforestillingerne
med Cirkus Summarum. Der er mange
sange og den er ikke uhyggelig på trods af
mysteriet. Filmen er så godt lavet at voksne også bliver underholdt.
Indledning
Børnene i cirkus lever et liv som er meget
anderledes end, hvad børn gør flest. De
bor mange sammen i en skurvogn og har
således ikke egne værelser. De går i cirkusskole, som slet ikke ligner en almindelig skole. For Ernst er det et stort kulturchok ligesom det ville være for børnene i
biografen. Men det er også sjovt at møde
alle disse voksne, som stadig har barnet i
sig og måske skal vi alle huske at lege lidt
mere i vores hverdag.
Rasmus Køppler,
Holger - Slangerup
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

DATA:

Spider-Man: Homecoming
USA 2017
Instr.: Jon Watts
Manus.: Jonathan Goldstein m.fl.
Medv.: Tom Holland, Michael Keaton,
Robert Downey Jr., Marisa Tomei m.fl.

Censur: 11
Spilletid: 133 min.
Udl: UIP
Prem: 6/7-2017
Aldersvurdering: Fra 10 år

SPIDER-MAN: HOMECOMING
Handling
‘Spider-Man: Homecoming’ er en amerikansk superheltefilm baseret på Marvelkarakteren Spider Man. Peter Parker er en
helt almindelig amerikansk teenager, der
går i high school, er lidt socialt akavet og
som bare helt vildt gerne vil være med i
superheltegruppen Avengers. Vi møder
ham efter han er blevet transformeret til
Spiderman, men han går stadig rundt i et
hjemmesyet kostume og forbryderjagten
er forbeholdt tyve og anden småkriminalitet, for han er stadig først ved at lære
sine superkræfter at kende.

hvor han ikke kan bunde. Gang på gang
må Tony Stark aka Iron Man redde Peter.

Men det brænder i Peter for at blive en rigtig superhelt, og få lov til at bekæmpe de
store forbrydere. Derfor forsøger han at få
fat i lederen af Avengers, Tony Stark. Han
synes, at Peter er for ung og uerfaren til at
blive en rigtig del af Avengers. Men det får
ham ikke til at miste håbet, tværtimod
forsøger Peter på egen hånd at bekæmpe
de kriminelle. Og da han får færten af en
gruppe forbrydere, der arbejder med højteknologiske våben, forsøger han at klare
det på egen hånd og kommer ud et sted,

De store forskelle i forhold til de tidligere
film i Spider Man-universet er, at Peter
Parker allerede er blevet bidt af en genmodificeret edderkop, og at han er langt
yngre end de versioner af Peter Parker,
som vi har set i tidligere film.
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Samtidig med at Peter forsøger at bekæmpe forbryderne, kæmper han også
med helt almindelige teenageproblemer.
Han er med på skolens hold i akademisk
tikamp, der skal i turnering og kæmpe for
at blive landets bedste. Men fordi han hele
tiden er på forbryderjagt, så misser han
en turnering og bliver mildt sagt upopulær
hos den søde pige på holdet, Liz. Det hele
bliver ikke bedre af, at Peter opdager, at
hans største fjende er Liz’ far.

Vurdering
Forbryderjagt, pigeproblemer og en usikker teenager. Filmen indeholder alle de
klassiske elementer der skal til, for at få
en film til at fungere. Den kommer aldrig

op på niveau med den første Spider Manfilm, men når det så er sagt, så kan den
sagtens fungere i filmklubregi, for historien fejler ingenting.
Selvom filmen er endnu en Marvel-film i
rækken, så holder den standarden. Filmen
handler ikke om store spørgsmål om liv og
død og kærlighed og sorg, men har alligevel alle de elementer, der skal til, for at
gøre det til en helt fin superheltefilm. Den
hænger sammen med nogle af de andre
Marvel-film, og derfor kræver det ikke det
store, at se den. Det er ikke stor kunst,
men den holder.
Indledning
Fortæl medlemmerne forhistorien om
Peter Parker, der er blevet bidt af en særlig
edderkop og derfor har fået superkræfter,
der gør at han kan bekæmpe skurke og
skyde spindelvæv-net ud af hænderne.
Det er en forudsætning for at forstå filmen, at man kender forhistorien.

Katrine Seier,
DaBUF bestyrelse

41

DATA:

Star Wars: The Last Jedi
USA 2017
Instr. & manus.: Rian Johnson
Medv.: Mark Hamill, Carrie Fisher,
Adam Driver, Daisy Ridley m.fl.

Censur: 11
Spilletid: 150 min.
Udl: Disney
Prem: 13/12-2017
Aldersvurdering: Fra 11 år

STAR WARS: THE LAST JEDI
Handling
Den legendariske Luke Skywalker, den
sidste Jedi, søn af Darth Vaders og bror til
Prinsesse Laila, har trukket sig tilbage
efter at hans nevø Kylo Ren har tilsluttet
sig mørkets kræfter og kæmper under
den øverste leder i Den første orden, Snokes kommando.
Filmen begynder med scener, hvor den
unge Jedi-aspirant Rey er taget til en ø
midt i havet på en fjern planet i galaksen,
for at overtale sin mester, Luke Skywalker,
til at komme tilbage og hjælpe modstandsbevægelsen i kampen mod de
mørke kræfter, Den første Orden. Luke
Skywalker har svoret, at han aldrig vil give
sin viden om kraften videre til andre og
han er absolut ikke indstillet på at ændre
på sin tilværelse som pensioneret Jedi
Ridder. Rey må derfor sætte alt ind i at
overtale sin gamle mester til at bidrage i
kampen mod mørkets kræfter.
Kylo og Rey oplever en tilknytning igennem oplevelser ved overnaturlige kræfter
- på godt og ondt. Og da Rey mærker både
lysets og mørkets kræfter i sig selv, har
hun i den grad brug for sin Jedi-mesters
hjælp til at kontrollere sine evner og finde
frem til, hvem hun er. Luke Skywalker er
både Rey og den onde Kylos oprindelige
læremester, så Kylo er ikke uden samvittighedskvaler i kampen mellem det gode
og onde.
Modstandsbevægelsen, ledet af prinsesse Leia, er på alvorligste vis, trængt op i en
krog i kampen mod Den første Orden og
det ser for alvor sort ud for oprørerne.
Tiden er knap og om få timer vil oprørernes skjold bryde sammen. Men som
tilfældet har været i de forgående Star
Wars, er det når det ser allermest sort ud,
at hjælpen er nær, så de gode forhåbentlig kan sejre over de onde.
Vurdering
Filmen 'Star Wars: The Last Jedi' høster
stor ros for sine mange smukke scener,
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med flotte landskabsbilleder, rumskibe og
lysværdskampe, gode skuespilpræstationer og moderne rollebesætning – og med
rette. Som seer fastholdes du i spænding
gennem hele filmens længde på næsten
2,5 time.
Filmen er fuld af overraskelser og det er
måske det, der gør den 8’ende Star Wars
så spændende fra begyndelse til slut; de
færreste har forudset plottet og filmen er
fuld af overraskelser.
At alle rummer både lyset og mørket, er
en sandhed, som ligger Luke Skywalker
tungt på sinde. Filmen beretter om kampen mellem det gode og det onde – i en
kamp mellem oprørerne og Den første
Orden. Men bagved handlingen er således
også en filosofisk fortælling om det evige
dilemma, vi mennesker befinder os i. I
Reys hårdtslående forsøg på, at overtale
Luke til at genopstå som Jediridder og bidrage til kampen mod ondskaben, fortæller Luke sin gamle elev ’at intet kommer til
at gå, som hun forventer’. Derved dannes
et billede at en mesters (kan læses: forældres) rolle i forhold til unge kræfter.
Kun en mester kan via sin erfaring forstå
livskunstens evige sandhed, at ”man
nogle gange må dræbe fortiden for at
kunne blive sig selv”.
Filmen rummer således, ud over en
spændende og nervepirrende fortælling
om en kamp mellem det gode og det
onde, smukke naturscener og flotte
kampe med lysværd, også en mere
læringsmæssig værdi. Tanker om livet og
døden og alt imellem, er en stor del af filmens mange temaer og efterlader seere,
der bemærker den slags, vel at mærke,
med en filosofisk tankerække omkring
meningen med livet og om det at kæmpe
for det gode i livet.

’The Last Jedi’ er en rigtig god film, som
bevægede mig. For at være helt ærlig, så

er det den første Star Wars film, jeg selv
har set i fuld længde. Og jeg var positivt
overrasket og i godt humør da filmen
nåede sin ende.
Værd at nævne er, at det jo højst sandsynligt vil være den sidste film med prinsesse Leia, som aktiv karakter. Carrie Fisher døde (i 2016) efter optagelserne, i rollen som alles yndlingsprinsesse, så det er
med alt sandsynlighed sidste gang, at vi
ser hende i den ikoniske rolle som prinsesse Leia. Æret være hendes minde og
må Kraften være med hende.
Indledning
Filmens målgruppe er givet de større
klassetrin i folkeskolen. Og I en indledning
skal man jo nok erkende, at de unge er
mere inde i universet, end man selv er. Det
er helt oplagt at tale om, hvordan man
med effekter kan fremstille et univers, der
er så gribende, at man som seer opsluges
fuldstændig. De smukke scener fra den
lille ø i den fjerne galakse, hvor Rey tager
til for at opsøge Luke Skywalker er lavet
på klippeøen Skellig Michael som ligger
ud for Irlands sydvestlige kyst. For 1500 år
siden byggede en flok munke et kloster på
den lille og svært tilgængelige ø. Skellig
Michaels rolle i Star Wars filmen, har siden
betydet at mange turister har forsøgt at få
adgang til øen. Det er dog ikke så let, da
øen er svær at komme til, men også fordi
der er sat en grænse for, hvor mange turister der må komme til øen, for at skåne
kulturarven fra forfald. Det er derfor oplagt at tale med de unge om, at vi skal
passe på vores fantastiske natur, som
ofte bruges som lokationer i storslåede
film.
Har man mod på det, kan man jo også tale
om, at filmen på det fineste indeholder en
læring om livet, som jo egentlig er kampen mellem det gode og det onde…..

Kristine Slouborg,
Sidesporet - Holbæk
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

DATA:

Team Hurricane
DK 2017
Instr. & manus.: Annika Berg
Medv.: Eja Penelope Roepstorff,
Ida Glitre, Ira Rønnenfelt,
Maja Leth Bang m.fl.

Censur: u.censur
Spilletid: 97 min.
Udl: Angel
Prem: 11/9-2017
Aldersvurdering: Fra 14 år

TEAM HURRICANE
Handling
'Team Hurricane' handler om otte piger,
der går i samme ungdomsklub. De otte
piger Ira, Maja, Sara, Zara, Mia, Eja, Mathilde og Ida er kun sammen, når de er i klubben. Pigerne har ikke meget tilfælles, men
de knytter sig til hinanden alligevel. I klubben får pigerne lov til at udfolde sig kreativt, hvor de blandt andet laver perleplader
og tegner. De er alle meget kunstneriske
og elsker at lave ting med deres hænder.
Ida er ny pige i klubben, med rødt hår og
en kæmpe hund som hun nægter at lade
blive hjemme. Hun bliver hurtigt venner

med pigegruppen, men det er ikke alle i
gruppen, der er lige glade for hende. Pigerne føler, at de er nødt til at bevise, hvor
seje de er overfor hinanden, hvilket er
grunden til, at de blandt andet ødelægger
en sodavandsfest. Alle døjer de med forskellige problemer, som de prøver at
holde skjult for hinanden. Den ene lider af
depression, en anden føler sig ensom, en
tredje har spiseforstyrrelse og en fjerde
føler, at hun lever i den forkerte krop. Da
ungdomsklubben bliver tvunget til at
lukke, beslutter pigerne sig for at lave et
afslutningsshow. De laver hver især et

kunststykke, som de viser til showet, alle
meget alternative. Til sidst beslutter pigerne sig for at holde kontakten, selvom
de ikke længere går i samme klub.
Vurdering
Filmens visuelle udtryk er blevet beskrevet som et levende instagrambillede.
Denne beskrivelse passer nok meget
godt. Filmen er fyldt med pangfarver, der
får alt til at fremstå kraftigt. Den giver
publikum et realistisk billede af, hvilke
problemer teenagere kan gå igennem.
Det portrætteres på en måde, som teenagere kan relatere sig til. 'Team Hurricane'
er filmet med forskellige kameraer, blandt
andet Iphones, hvilket får den til at fremtræde som en dokumentar. Skuespillerne
har også beholdt deres egne navne.
Handlingen er en smule spinkel, da der
ikke sker så meget, der er mere fokus på
karaktererne end på action. Dette kan
godt virke en smule kedeligt for nogle,
men hvis man kan relatere sig til karaktererne, får man meget ud af filmen. Den
tager mange tabu emner op, såsom depression og transseksualitet. Filmen
egner sig perfekt for aldersgruppen 14+
og vil forhåbentlig være et hit. Den skiller
sig meget ud fra andre danske ungdomsfilm, da den viser teenagelivet, som danske unge faktisk oplever det. Den sætter
tankerne i gang, og det er en film, man
ikke glemmer. Det vil være synd at gå glip
af denne lille filmperle.
Indledning
Man kan snakke om, hvilke problemer
man som teenager kan have, og hvordan
karaktererne vælger at håndtere det. Det
kan også diskuteres, hvorvidt publikum
kan relatere sig til pigernes problemer, og
problemerne som anoreksi og transseksualitet kan tages op til debat.

Rikke Ingemann Jensen,
Odense Filmklub for Børn og Unge
Nyhedskatalog - 2018/2019
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DATA:

The Fits
USA 2015
Instr. & manus.: Anna Rose Holmer
Medv.: Royalty Hightower, Alexis Neblett,
Lauren Gibson, Da’Sean Minor m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 72 min.
Udl: Another World Entertainment
Prem: 27/4-2017
Aldersvurdering: Fra 12 år

THE FITS
Handling
Den stille og disciplinerede 11-årige Toni
boksetræner med sin storebror Jermaine
i det lokale træningscenter i en ikke specielt glamourøs del af Cincinnati, Ohio.
Når de er færdige hjælper hun ham med
at gøre rent, fylde vandautomaten op og
vaske håndklæder.
Toni ser ind i dansehallen ved siden af
boksehallen og bliver fascineret af de
ældre pigers dansetræning, som de øver
med henblik på deltagelse i et konkurrenceshow om kort tid. Jermaine opfordrer
hende til at søge optagelse i dansetruppen. Toni går til audition og kommer med
på holdet og bliver en af ”krabberne”, som
nybegynderne kaldes. I truppen lærer hun
nye mennesker at kende, og også nye
sider af sig selv at kende. Toni har det
svært i starten, men klør på og træner intensivt for at lære de svære dansetrin.
En dag får en af de ældre piger, der underviser danseholdet, et anfald (et såkaldt
Fits – deraf filmens titel) , hvor hun kramper og besvimer. Kort efter får holdets
anden danselærer et lignende anfald, og
efterhånden er der tale om en lokal epidemi af uforklarlige anfald blandt dansepigerne. En repræsentant fra kommunen vil
få drikkevandet undersøgt, idet men mistænker det som kilden til anfaldene. En
rapport konkluderer dog, at det ikke er
vandet som er årsagen.
Toni, hendes bedste veninde Beezy og en
tredje pige, som hedder Maia, hører de
ældre piger fortælle om, hvordan de oplevede anfaldene. Beezy foreslår, at der må
være tale om en ”drenge sygdom”, idet
anfaldene kun rammer de store piger, der
har ting kørende med boksedrengene.
Senere får både Maia og Beezy anfald.
Toni føler sig udenfor, da hun ikke har oplevet et sådant.
Toni får dog sit anfald sluttelig. Hun ses
svævende i luften med spjættende arme
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struation – med hvad dertil hører af let
forskrækkelse og let skjult stolthed over
at være blevet større.

og øjnene lukket. Der klippes til dansetruppen nu med Toni og alle i de nye uniformer, som danser rundt omkring i lokalerne. Til allersidst ses Toni stadig
svævende i luften, inden hun falder til jorden. Hun åbner sine øjne og smiler.
Vurdering
'The Fits' er en fin lille mystisk og hypnotisk coming-of age fortælling om en 11årig pige, der nærmer sig puberteten og
finder et både forvirrende og fascinerende fællesskab i en dansetrup. Netop ordet
fællesskab er centralt. De personlige
drømme og håb – forløses oftest bedst i
et fællesskab, og selv om man skal huske
at være sig selv, så bliver man det bare
endnu mere , hvis man er i det rigtige fællesskab, og det er vidunderligt når alle
synger/danser eller vinder til sidst.
Som dedikeret bokser har Toni en meget
maskulin gestikulation og kaldes ”drengepigen”, men da hun ser dansepigerne
bliver hun fortryllet af synet og må selv
være en del af det – et begyndende ønske
om at være feminin.
Men 'The Fits' er langt fra en kønspolitisk
fortælling, men mere et udtryk for instruktøren (Anna Rose Holmers) fascination af
et kollektivt hysteri. Historier om ensartede symptomer, som rammer mange mennesker indenfor det samme miljø, og som
ikke kan forklares medicinsk. Da dansepigerne begynder at tale om deres anfald,
minder det umiskendeligt om den måde,
pubertetspiger kan tale om at få men-

Toni spilles af den – dengang man startede filmoptagelserne – kun 9-årige Royalty Hightower, som er filmens helt ubestridte midtpunkt. Og hvilket! I rollen som
Toni, formår Hightower med sit alvorlige
og stålsatte , men også bedårende blik (vi
ser hende i rigtig mange nærbilleder), at
fastholde os hele filmen igennem. Hun leverer hele tiden den rette mængde sympati og autentitet, så vi gennem hele filmen føler, at Toni er interessant.

'The Fits' er en lille lav-budget film på kun
72 minutter. Den har hverken en traditionel narrativ fortællestruktur eller en klassisk spændingskurve. Den kan synes
langsommelig til tider og uden egentlig
action. Den lever i høj grad på sine drømmende stemninger, hvor musik og billeder
smelter sammen på virtuos vis, underbygget af et skingert og forvrænget saxofon-soundtrack. Den er ydermere kompleks og meget tankvækkende med
mange fortolknings muligheder.
Filmen fik kort levetid i biografen, og er
umiddelbart svær at sælge. Dens langsomme og hypnotiske fortælletempo er
ikke alles livret, men jeg synes, at filmen
har kvaliteter til, at være den overraskende og meget anderledes film på klubprogrammet.
Indledning
Det er vigtigt at påpege filmens langsommelighed og forholdsvis snævre miljøramme (den foregår stort set hele vejen
i og omkring træningscentret). Desuden
bør nævnes filmens teenage- og pubertetstema, med pigernes fokus på kroppen
og dens forandring, kontakten med drengene og det at føle sig anderledes.

Hans Peter Mehlsen, DaBUF Filmudvalg
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

DATA:

Thelma
DK/Norge/Sverige/Frankrig 2017
Instr. & manus.: Joachim Trier
Medv.: Eili Harboe, Kaya Wilkins,
Henrik Rafaelsen,
Ellen Dorrit Petersen m.fl.

Censur: 15
Spilletid: 116 min.
Udl: Camera
Prem: 30/11-2017
Aldersvurdering: Fra 15 år

THELMA
Filmens første del er klart den bedste i
skildringen af de to kvinders spirende forelskelse. Eili Harboe (som spiller Thelma)
afstemmer fornemt strenghed og sårbarhed, og i de fine scener med multikunstneren Kaya Wilkins (som spiller Anja),
viser Trier ikke blot hvor begavet en filmskaber han er, men også hvor mesterlig
en personinstruktør han er.

Handling
Thelma, en ung genert kvinde fra oplandet, ankommer til Oslo, hvor hun skal studere biolog på universitetet. Hun har i begyndelsen svært ved at passe ind med de
øvrige studerende, dels fordi hun ikke
drikker alkohol, og dels fordi hun kommer
fra landet med en troende baggrund.
En dag får hun et epileptisk anfald, der udløser nogle overnaturlige kræfter, men
undlader at fortælle det til sin far og hendes mor, som er bundet til en kørestol, og
som ringer hver dag til hende for at høre
til hendes velbefindende.
Thelma indleder et venskab med Anja, en
pige fra hendes klasse. Langsomt udvikler
deres venskab sig til et uudtalt passioneret forhold. Men da de en aften danser tæt
og kysser lidenskabeligt, trækker Thelma
sig i panik.
Uroen over hendes sexuelle forvirring
synes at vække telepatiske evner i hende.
Foruroliget over, at hun måske er epileptiker, konsulterer Thelma en neurolog, som
forsøger at fremprovokere et anfald ved at
konfrontere hende med hendes indre uro
omkring hendes spirende lesbiske ønsker.
Processen frembringer endnu et paranormalt telepatisk udbrud, hvorved Anja forsvinder.
Thelma erfarer, ved at studere sin families historie i fælleskab med en psykiater,
at hendes bedstemor, som hun troede var
død, stadig lever og er anbragt på en institution, efter at være blevet anklaget for
meddelagtighed i sin mands forsvinden.
Efter at have aflagt bedstemoren et
besøg, overbevises Thelma om, at hun
som bedstemoderen har synske evner og
er ansvarlig for Anjas forsvinden.
Syg og nedbrudt vender Thelma hjem til
sine forældre. Her erfarer hun, at de kender til hendes synske evner, og at de planlægger at dræbe hende for at udrydde
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truslen fra hende. Imidlertid når Thelma
at ekspedere faderen væk ved brug af sine
telekinesiske evner. Hun helbreder herefter moderens lamme ben. Anja genopstår
i den materielle verden, hvor de genforenes og indleder et ægte og romantisk
forhold.
Vurdering
Overnaturlige kræfter, spøgelser, gys og
gotisk horror har ofte været benyttet i
filmverdenen til at fortælle historier om
eksistentielle emner såsom sorg, tab,
identitet og skønhed. Således også i den
norske ”wunder-auteur” Joachim Triers
fine lesbiske spring-ud film, der fornemt
inkorporerer overnaturlige gyserelementer til at fortælle en historie om seksualitet og eksistentiel frigørelse.
Mange har sammenlignet 'Thelma' med
Brian de Palmas fænomenale gyserfilm
'Carrie', og det ikke uden grund. Begge
film har en religiøs undertone og nogle
vanvittige kontrollerende forældre, og så
besidder begge hovedrolleindehavere
overnaturlige kræfter, som udløser død og
ødelæggelse. Dog er Thelma ikke den underkuede kvinde, som i Carries stilfælde,
men mere søgende mod Gud for at få de
homoseksuelle følelser og tanker væk, alt
imens videnskaben arbejder på højtryk for
at finde ud af, hvorfor hun får de epilepsilignende anfald.

I takt med at Thelma skifter karakter og
bevæger sig længere og længere ud på et
overdrev, hvor anfald og overnaturlige
energiudladninger ikke blot bliver et symbol på hendes undertrykte seksualitet,
men også manifesterer sig i voldsomme
bastante religiøse symboler, bliver filmen
unødig tung i sit filmsprog. Den fine skildring af kærligheden mellem de to kvinder
udfases og afløses af en mytologisk
kamp mellem det gode og det onde
Det er svært at se, hvem denne film henvender sig i vores klubsammenhæng.
'Thelma' er en psyko-erotisk thriller – en
ferm blanding af hverdagsrealisme og det
overnaturlige. Hvis man kunne lide Tomas
Alfredssons mesterlige 'Lad den rette
komme ind', som jeg synes er en mere
brugbar film i klubsammenhæng, så kan
'Thelma' til nød bruges – måske mest til et
ungdomsgennemsyn.
Indledning
Det er vigtigt, at man i en indledning definerer hvad en coming-of-age film er for
noget, og at det i tilfældet med 'Thelma'
handler om en ung kvindes voldsomme
følelsesmæssige og eksistentielle kamp i
forhold til verdens fordomme og intolerance – og ikke mindst til den ægte
kærlighed.
Filmen er ikke en rendyrket gyserfilm,
men da filmen har flere angstprovokerende scener er det vigtigt at overholde censurgrænsen.

Hans Peter Mehlsen, DaBUF Filmudvalg
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DATA:

Valerian and the City of
a Tousand Planets
Frankrig 2017
Instr. & manus.: Luc Besson
Medv.: Dane DeHaan, Cara Delevingne,
Clive Owen, Rihanna m.fl.

Censur: 11
Spilletid: 137 min.
Udl: UIP
Prem: 3/8-2017
Aldersvurdering: Fra 11 år

VALERIAN AND THE CITY
OF A THOUSAND PLANETS
Handling
Filmen foregår i det 28. århundrede og på
rumstationen Aplha lever væsner fra alle
afkroge af Universet i De Tusinder Planeters Rige, som stationen har fået som tilnavn. De to rumagenter og hovedpersoner, Valerian og Laureline , bliver fra start
kastet ud på en hæsblæsende mission.
Valerian får kun med nød og næppe og
ved hjælp af vilde sci-fi-våben fat i et lille
rumvæsen, der er det sidste af sin race og
yderst værdifuldt.

Den intergalaktiske fred bliver opretholdt
af forsvarsministeriet blandt andet i kraft
af vores to hovedpersoners heroiske indsats. På rumstationen bliver deres kommandør bortført og Valerian og Laureline
bliver i deres jagt udsat for en festfontæne af underfundige monstre og aliens i alle afskygninger.
Mysteriet udfolder sig undervejs alt imens
romantikken svirer i de, til tider lidt for
kække, replikker imellem de to unge
agenter.

Vurdering
Med en blanding af alt godt lige fra Star
Wars og Avatar til Harry Potter-filmene er
Valerian-universet fyldt med sjove finurligheder, spændende overraskelser og
masser af action. Den visuelle fortælling
som Luc Besson har sammensat, er fantastisk at overvære og selv Rihanna - i en
forunderlig rolle som morph-rumvæsen,
der byder op til dans - bliver et herligt
indspark i fransk films dyreste produktion
til dato.
Træerne vokser dog ikke ind i himlen. En af
årsagerne til, at det kun er Jacob Stegelmann, der har været ubetinget positiv
over filmen, er at Dane DeHaan og Cara
Delevingne simpelthen ikke spiller særligt
godt. Man kan håbe, at den tidligere supermodel og den lækre bad boy, kan lokke
nogle unge mennesker til på deres charme og udseende i stedet.
Indledning
Hvordan ville vores verden se ud, hvis vi
skulle forlade jorden og leve på rumstationer? Hvor mange underfundige væsener ville vi møde ude i Universet? Mange
ting vil blive anderledes i fremtiden og vi
ved ikke, hvordan verden kommer til at se
ud eller hvad tiden vil bringe. I Valerian bliver vi præsenteret for en masse underfundige bud på væsner, dimser og dingenoter, som måske kunne være en del af
fremtiden.
I en indledning vil man kunne lægge vægt
på de mange underlige og surrealistiske
ting fremtiden vil bringe og man vil kunne
fremhæve at selvom filmen foregår i
fremtiden og er fyldt med action, så er
kærlighed stadigvæk et universelt tema.

Rune Kaldau,
DaBUF kommunikationsudvalg
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DATA:

Valhalla
DK 1986
Instr. & manus.: Peter Madsen
DK stemmer: Dick Kaysø,
Preben Kristensen, Marie Ingerslev,
Laura Bro m.fl.

CENSUR: 7
SPILLETID: 78 MIN.
UDL: NORDISK
PREM: 10/10-1986
ALDERSVURDERING: FRA 7 ÅR
NY DIGITAL KOPI

VALHALLA
Handling
I Midgård bor menneskebørnene Røskva
og Tjalfe på en gård sammen med deres
familie. Under torden og lynild ankommer
tordenguden Thor en aften til gården
sammen med sin tro følgesvend, den listige Loke. Thor slagter en af familiens
geder, hvilket gør Røskva rasende, og befaler alle ikke at brække benene på geden
i stykker. Men Loke lokker Tjalfe til at
brække et af benene. Og da Thor næste
morgen vil samle geden, opdager han, at
den er halt. Som straf må Tjalfe forlade
sin familie og følge med Thor som dennes
tjener. De drager afsted til gudernes land
Asgård via regnbuen Bifrost. Røskva har
gemt sig i vognen. I Thors borg arbejder
Røskva og Tjalfe hårdt med at passe hus.
Her møder de også jætteungen Quark,
som Loke har fået med fra jætternes land.
Quark laver altid ballade, og da Røskva og
Tjalfe får skylden for noget, som Quark
har lavet, bliver de låst inde af Loke.
Det lykkes dem at flygte, og sammen begiver de sig til Valhalla for at beklage sig til
guden over alle guder, Odin. Her lykkes det
endnu engang Quark at komme galt afsted
og de bliver alle tre smidt ud af Valhalla. De
flygter ud i skoven, hvor de efter nogle
skænderier i fællesskab bygger en træhytte i toppen af et træ. Idyllen forstyrres dog
af Thor, som vil have dem med til Udgård
for at få afgjort striden med Udgårdsloke
om, hvem der skal have Quark. Loke har
nemlig væddet med Udgårsloke om, at han
kan give Quark gode manerer. I Udgård bliver de alle modtaget af jætterne, der ønsker at afgøre problemet ved en kappestrid. Men jætterne snyder så det brager,
og bl.a. skal Thor slås mod en gammel
dame, der viser sig at være alderdommen,
som han ikke formår at besejre. Thor dør,
men Tjalfe vækker ham til live, da guderne
kun lever i kraft af menneskenes tro på
dem. Og så bliver der holdt fest, inden Thor
og Loke sammen med Røskva, Tjalfe og
Quark må forlade Udgård.
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Vurdering
Det er glædeligt og velkomment, at en ny
digitaliseret kopi nu står til rådighed. Lad
det også være slået fast med det samme.
Jeg synes stadig, at filmen holder. Det er
selvfølgelig mere interessant, hvad børn
af i dag – stopfodre med tegnefilm og underholdning døgnet rundt – vil mene. Der
skal nok være dem, som finder filmen kedelig og uinteressant. Det er over 30 år
siden, at filmen fik premiere landet over.
Allerede ni år tidligere blev tegneren Peter
Madsen inspireret af de drabelige og
spændende historier i den nordiske mytologi og lavede sammen med Henning
Kure det først album i tegneserien om de
nordiske guder, som hed Valhalla. Valhalla
var dengang den dyreste film, der til dato
var produceret i Danmark. 30 millioner
kroner kostede den, og utrolig mange
mennesker var involveret i dette imponerende stykke dansk filmhistorie, der på
alle måder grundlagde den danske animationsindustri, som vi i dag kan være så
stolte af.

Der er sket meget med animationsfilmen
siden 1986 – især den computeranimerede side og i den sammenhæng blegner
Valhalla teknisk set. Men det rokker stadig
ikke ved min opfattelse, at jeg nyder Ron
Goodwins meget fine musik til filmen
suppleret med Børge Rings muntre fløjtetema, Quark-figurens finurligheder, og
ikke mindst filmens flotte finale – de
mange underholdende konkurrencer i Udgård, som stadig kan skræmme og tryllebinde børn og barnlige sjæle.
Indledning
Det vil netop være en god idé at forberede
børnene på, at det er en tegneserie fra
deres forældres barndom, og at tempoet
nogle steder derfor vil være en anelse
langsommere end de er vant til. Det er
selvfølgelig også oplagt at fortælle nordisk mytologi, som mange børn kender til
fra bl.a. skolen og julekalendere.

Hans Peter Mehlsen,
DaBUF Filmudvalg
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DATA:

Vitello
DK 2018
Instr.: Dorte Bengtsson
Manus.: Kim Fupz Aakeson
DK stemmer: Sidse Babett Knudsen,
Samuel Søby Bang, Nicolaj Kopernikus,
Adrian Seier Aarup m.fl.

Censur: A
Spilletid: 75 min.
Udl: Angel
Prem: 1/2-2018
Aldersvurdering: Fra 6 år

VITELLO
Handling
Filmen 'Vitello' handler om Vitello, der bor
alene sammen med sin mor i et lille hus
ved ringvejen. Vitellos mor elsker spaghetti med smør og riveost, vin og sladderblade og så har hun ellers nok at se til
med Vitello, der har en livlig fantasi og er
fuld af gode idéer - og også nogle gange
nogle knap så gode idéer. Vitello bruger
sine dage sammen med tvillingerne
Hasse og Max og møgungen William og
sammen leger de zombier, flyver med
fjernstyret helikopter og undrer sig over,
hvorfor der egentlig kun er en slikdag om
ugen og om man mon kan kræve en million kroner i løsesum, hvis man ”katte-napper” naboens kattekilling.
Vitello kender ikke sin far og hver gang
han spørger sin mor, hvem han er, er det
eneste hun vil fortælle, at han er italiener
og en værre sjuft med hang til kvinder og
tatoveringer, som de ikke behøver tale
mere om. Vitello kan dog ikke stoppe med
at tænke på sin far og hvor han mon er
henne. En dag finder Vitello en hund, som
han gerne vil have med hjem, men det
viser sig, at den allerede har en ejer nemlig manden med det store fuldskæg,
der sidder og drikker øl på parkbænken.
Vitello falder i snak med den rare bums,
der påstår, at han er Gud og at Vitellos far
er hans bedste engel og er det er fordi,
hans far har så travlt med at hjælpe
andre, at han ikke har tid til at besøge Vitello. Den historie kan Vitello godt lide, for
måske er det ok ikke at se sin far, hvis det
er fordi, han er ude og hjælpe andre mennesker.
Da Vitellos mor bliver kæreste med naboen Gregers, bliver Vitello ikke glad, for bare
fordi han ikke ser sin egen far betyder det
ikke, at han vil have en ny skaldet og kedelig papfar. Men som Kamma, den nye
pige længere nede af gaden, siger, så betyder en ny papfar ekstra gaver på sin fødselsdag og juleaften, og det er jo meget
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godt. Den snusfornuftige Kamma er sød
og selvom hun er en pige, er hun også
meget sjov at lege med. Hun kan godt lide
Vitello og får med hjælp af småkager bestukket ham til, at de skal være kærester
og snart har Vitello både en glad mor, en
ny papfar, en hemmelig kæreste og de
andre venner på vejen, og så gør det ikke
længere så meget, at ens far er en sjuft
med hang til kvinder og tatoveringer.
Vurdering
Filmen 'Vitello' bygger på Kim Fupz Aakeson og Niels Bo Bojesens børnebogsserie
af samme navn og fortæller på charmerende vis fra et barns synspunkt, hvordan
det er at være barn i en moderne familie.
Filmen tager et seriøst emne op ved at
beskæftige sig med Vitellos længsel efter
sin far og forsøg på at finde sig til rette
med en nye papfar og den formår at gøre
det på en fin og hjertevarm måde.
Man behøver ikke kende universet på forhånd eller have læst bøgerne, for at kunne
se filmen, som står helt fint på egen hånd.
Handlingen i filmen får lov til at udfolde

sig i et roligt tempo og giver plads til små
historier i den store historie, der næsten
får filmen til at fremstå som en sammensætning af en række kortfilm. Vitello
fremstår som en moderne Emil fra Lønneberg, der med et stort hjerte og gode
intentioner igen og igen kommer til at
dumme sig, som da han vil gøre en god
gerning og pudse en bil men i stedet kommer til at ridse lakken. Vitello er en hyggelig og sød film for hele familien, og med en
simpel fortælling og en spilletid på bare
72 minutter fungerer den rigtig godt til de
mindste ude i filmklubberne.
Indledning
I indledning til filmen vil det selvfølgelig
give mening at snakke om børnebogsserien, som filmen bygger på og fortælle
om Vitello og hvordan man nogen gange
kommer til at lave dumme ting, når man
prøver at gøre gode gerninger. Derudover
er Vitellos ønske om at lære sin far at
kende et godt emne at tage fat i og snakke med børnene om.

Nynne Bern Jensen,
DaBUF Filmudvalg
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

DATA:

Wonder
USA 2017
Instr.: Stephen Chbosky
Medv.:: Jacob Tremblay, Julia Roberts,
Owen Wilson m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 113 min.
Udl: Nordisk
Prem:4/1-2018
Aldersvurdering: Fra 10 år

WONDER
Handling
Auggie er ikke som alle andre. Han er født
med en genfejl og har i en alder af 10 år allerede gennemgået 27 operationer. Trods
de mange operationer, ser han stadig ikke
normal ud og har et deformt ansigt, der
gør det vanskeligt for ham at møde nye
mennesker. Når han er ude med sin mor
og far og storesøster Via, foretrækker han
at have sin rumhjelm på, så ingen kan se
ham.
Han er hele sit liv blevet undervist hjemme, men skal efter sommerferien starte i
5. klasse på en almindelig skole og her
kan han ikke gemme sig under sin rumhjelm længere. Auggie synes det er
sværere at møde nye børn end nye voksne, da de ikke er lige så gode til at skjule,
hvad de tænker, når de ser ham og derfor
foretrækker han også at kigge på folks
fødder i stedet for deres ansigter, når han
møder nye mennesker.
I skolen er der både fysiknørder som ham
selv, sportsinteresserede, børn der drømmer om at blive filmstjerne og ikke mindst
bøller, der ikke kan acceptere, at Auggie
ikke ser ud som de andre. Heldigvis er der
også søde børn i skolen og langsomt bliver Auggie gode venner med Jack og
Summer, der går i samme klasse som
ham.

Vurdering
Wonder er en varm og rørende familiefilm
om venskaber og om at turde se livet i
øjnene. Auggie lærer os, at man en gang
imellem må se frygten i øjnene og kaste
sig ud i situationer man ikke har lyst til, for
at opleve nye spændende ting og få nye
venner.
Igennem hele filmen skifter fortællerperspektivet løbende og man får dermed
mulighed for at følge flere forskellige personer. Man begynder at forstå, hvorfor de
enkelte personer handler som de gør og
fortælleteknikken understreger en af filmens pointe om, at vi alle har noget at
kæmpe med, som omverden måske ikke
er klar over, og at det derfor er vigtigt at
være gode mod hinanden.
Filmen er en ægte feel-good film og er
fyldt med sukkersøde øjeblikke og en lykkelig slutning, og selvom de sukkersøde
scener til tider næsten giver en sukker-

chok, kan man ikke lade være med at
synes godt om filmen.
Filmen er tilladt for børn over 7 år og det
mest farlige der sker i filmen er, da Auggie
og hans venner møder nogle drenge fra 7.
Klasse, som er ude på ballade. Der er dog
en naturlig begrænsning på, hvilke filmhold der kan se filmen, eftersom den er på
engelsk med danske undertekster og den
passer derfor bedst til de lidt ældre hold.
Indledning
I indledningen til filmen kan man tale om
det at skille sig ud og hvordan det kan
føles. Man kan tale om, hvordan det føles
at gøre ting man er bange for, og hvordan
det kan føre gode ting med sig. Man kan
også tale om, hvordan vi alle går rundt
med forskellige problemer og at man derfor skal huske at behandle hinanden godt.

Nynne Bern Jensen,
DaBUF Filmudvalg

Det er ikke kun Auggie der synes, det er
svært at starte i skole efter sommerferien. Hans storesøster Via, der går på en
skole inde i byen, har problemer med sin
bedste veninde, der ikke længere gider
snakke med hende. Via ved ikke hvorfor
og føler ikke hun kan tale med sine forældre om det, da de retter al deres opmærksomhed mod hendes lillebror. Via er vant
til at klare sig selv og har gjort det siden
hun var lille, så hun tager sagen i egen
hånd og starter i skolens teatergruppe,
hvor hun møder en sød dreng og hvor hun
igen bliver forenet med sin bedste veninde.
Nyhedskatalog - 2018/2019
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DATA:

Your Name
Japan 2016
Instr. & manus.: Makoto Shinkai
Org. stemmer: Ryunosuke Kamiki,
Mone Kamishiraishi, Ryô Narita,
Aoi Yuki m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 106 min.
Udl: Camera
Prem: 4/5-2017
Aldersvurdering: Fra 12 år

YOUR NAME
Handling
Mitsuha og Taki er henholdsvis dreng og
pige. Hun bor på landet og drømmer om
at være en dreng i Tokyo. Han bor i Tokyo
og længes efter det simple liv på landet.
De begynder at vågne i den andens krop
med deres egen bevidsthed. Det giver
nogle udfordringer, når de ’kommer tilbage’ til deres egne kroppe, at den anden har
gjort og sagt ting, de ingen erindring har
om. Til gengæld giver det også noget den
anden vej, når en af det modsatte køn gør
noget i deres navn. Mitsuha bliver populær i skolen og Taki kommer tæt på Miki,
han er lidt lun på. De to efterlader skriftlige beskeder hos hinanden for at lette processen, når de bytter krop. Efterhånden
udvikler de et venskab eller måske endda
varmere følelser.

Taki forsøger at finde Mitsuha, men opdager, at hun sammen med resten af landsbyen blev dræbt ved et meteornedslag tre
år tidligere. Da Taki vågner i Mitsuhas krop
på dagen for meteornedslaget overtaler
han Mitsuhas venner til at hjælpe sig med
at evakuere landsbyen. Desværre forgæves. Men de to unge møder hinanden
et kort øjeblik, inden de glemmer alt om
hinanden(s eksistens).
Fem år senere går Taki rundt og savner
noget i sit liv, som han ikke ved hvad er.
Beboerne i den lille landsby blev mirakuløst reddet, men det siger Taki intet.
Tilfældigt ser Misuha og Taki hinanden, og
de føler begge instinktivt, at de må
mødes. Det gør de og spørger samtidigt
efter den andens navn.

Vurdering
De, som havde den tvivlsomme fornøjelse
af at høre undertegnede præsentere 'Your
Name' på landsseminaret i 2017, husker
måske nogle forblommede vendinger om
skæbnens uafvendelighed og tyngde i japanske tegnefilm. (Jeg havde ikke set filmen på forhånd, så det var et vildt sats).
Det viste sig så ikke at være tilfældet.
Fortvivlet vil jeg holde fast i, at det ville
have været en bedre film, hvis jeg havde
haft ret. Hvis den stakkels Taki skulle have
levet sit liv som et ’halvt’ menneske, uden
erindring om, hvad han savnede. (Fordi
det ville være god fiktion – ikke fordi jeg
går ind for andres menneskers ulykke generelt). Selvom det er tårepersende at se
de to unge mennesker mødes, er det også
bare en anelse for meget af det gode.
Særligt fordi præmissen er interessant og
godt eksekveret: Det giver god mening at
lade en pige henholdsvis en dreng opleve,
hvordan det er at bebo en drengs hhv. en
piges krop. Og det er en smuk (og genkendelig) historie, at man kan blive forelsket i en person fra sine drømme.
Hvis man vælger at vise 'Your Name', skal
man være opmærksom på, at filmens
handlingsforløb er ret kompliceret – og
mere end skitseret ovenfor. Der er flere
handlingstråde og historien er lidt længe
om at komme frem til den endelige pointe. Men vælge man at vise den, får ens
medlemmer også en anderledes oplevelse.
Indledning
Hvis man har tiltro til, at medlemmerne
selv forstår handlingen, skal man nok sige
meget lidt, for ikke at tage oplevelsen fra
dem. Vil man være sikker på at få alle
med, bliver man nok nødt til at fortælle lidt
om plottet for at sikre sig, at de fanger
pointerne.
Kim Bruun,
DaBUF Filmudvalg
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FILMGENNEMSYN 2018
Udover filmene ‘Hvad vil folk sige’, ‘Vitello’ og ‘Hulemanden Sten’, som alle er anmeldt i dette års Filmkatalog,
blev nedenstående film vist til årets Filmgenenmsyn. Her følger kommentarer fra deltagerne:

Kasper og Sofie - Ud på tur
DK tale / Norge 2017 / A / 84 min. / Ingen DK biografpremiere
Virkelig god og sjov og flot natur (Ella, 7 år) - Så dejligt med en film til de helt små med
en god handling, de kan forstå (Belinda, 47 år) - Den var sød og jeg er sikker på børnene er vilde med den. Lidt lang, men med handling hele vejen (Jeppe, 15 år) - Sød og
enkel film i børnehøjde. Det viser noget børnene kan forholde sig til med bamser, familie og venskab (Majbritt, 45 år) - Filmen var kvalmende sød med alt for stor smil, men
miljøet i de norske fjelde er smukt og jeg tror, de mindste vil more sig og identificere sig
med hovedpersonerne (Lise, 52 år)

Op i det blå
DK tale / Sverige 2016 / 6+ / 82 min. / Ingen DK biografpremiere
OBS! VI HAR KUN ÉN KOPI OG DEN LEVERES MED
BÅDE ENGELSK TEKST OG DANSK DUB
Rigtig god film - sød, sjov, skør og spændende (Jeppe, 15 år) - Sød historie om skøre
skabninger, der finder ud af at samarbejde. Bestemt egnet til klubbrug (Belinda, 47 år)
- Sjov, god, lærerig og fjollet. Blanding af mennesker og dukker (Julie, 10 år) - Meget sjov
og spændende (Sophia, 10 år) - En dejlig film med en vellykket kombination af dukker
og skuespillere. En rørende og sjov historie. Fin morale om forældre der har for travlt!
(Lisa, 67 år)

Rum 213
Sverige 2017 / 10+ / 80 min. / Ingen DK biografpremiere
Den er god, giver et godt gys og er uhyggelig (Johannes, 12 år) - En let gyser med
spænding og kærlighed. Ganske udemærket til at starte på gysergenren (Sofie-Amalie,
16 år) - Godt gys, spændende og god historie fra start til slut (Majbritt, 45 år) - Filmen
var helt fantastisk. Jeg selv blev grebet af de dygtige børneskuespillere og den realistiske historie. De to 12-årige jeg havde med gøs af frygt blandet med fryd. Perfekt mix af
sommerkoloni, forelskelse, veninder, spøgelser og kattekillinger (Lise, 52 år)

Zip og Zap og
glaskuglebanden
DK tale / Spanien 2013 / 7 / 97 min. / Ingen DK biografpremiere
Den var rigtig god og spændende. Måske en lille smule uhyggelig, men det var fint nok
(Johannes, 10 år) - God fordi de skal løse en gåde. Minder om Krokodillebanden (Tanja,
11 år) - Den har fine spændingsmomenter og fanger opmærksomheden (Majbritt, 45 år)
- Jeg synes, det var en god film som egner sig til klubbrug. Det eneste minus var de
danske stemmer, men det gjorde ikke så meget (Jonathan, 13 år) - Dejligt med en hurtig handling (Isabella, 19 år) - Den var lidt kedelig og nok til mindre børn end mig (Laura,
13 år)
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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.

Kaspar Munk
Instruktør af filmene HOLD OM MIG, YOU & ME FOREVER og VILDHEKS 2018
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 Børneog 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 emner som gruppepres, ensomhed og kærlighed på film. Kaspar har også
instrueret DRs julekalender 2014 ’Tidsrejsen’, som i 2015 fik tildelt en Robert for Årets korte TV-serie.
Pt. er Kaspar i fuld gang med filmen ’VILDHEKS’, der har premiere til oktober. Filmen er baseret på Lene Kaaberbøls bogserie
af samme navn.
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 to første film deltage.
Prisen er så kr. 6.000,- + transport.
Henvendelse til: kaspar@kasparmunk.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 sin tegnestue 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 og vandt musikforlæggernes komponist pris - Carl Prisen.
Carl samarbejder også med mindre og større orkestre. Han har tegnet plakat til Cirkusmuseet, Børnehjælpsdagen, baggrunde til dukkefilm tv-serien - 2 Fisk., informations-tegnefilm for Domstolstyrelsen. Carl skrev ‘Bamsekoncerten’ for DR symfoniorkesteret og er fortæller, dramatiker, live-tegner
og konferencier i DRs Underholdningsorkester. I 2018 fortsætter Carl med sine forskellige orkestre, Aarhus symf, Copenhagen
Phil og Aarhus Jazz Orchestra, for børn og voksne rundt om i landet. Han designer bestik til børn, og fortsætte tegneopgaver
for blandt andet Karamel kompagniet og, skoleskibet Georg Stage.
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-åring med optagelser der foregik i to en halv måned i
stræk og hver aften måtte han øve replikker til næste dag. Men der var også meget
spændende, især husker han en episode, hvor han skulle falde i vandet i Nordhavn på vej
væk fra en kran. Alex taler også gerne om ‘afskærmning af børn mod presse’ problematikken, som han har god erfaring med, og om filmens budskaber og årsagen til dens stadige gennemslagskraft: “Dels mobning, men også kampen mod Janteloven. Alle har
deres forcer, alle har noget de er gode til. Det er to smukke budskaber, der er evigt højaktuelle.”
Pris: kr. 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 set Nikolaj i flere børnefilm og vil derfor have speciel interesse i netop
de erfaringer, han har gjort på dette område. Nikolaj vil også gerne fortælle om sine seneste
film ’Klassefesten, ’Klassefesten 2’ og ’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

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

BRUG DIT HJERTE SOM TELEFON
WIKKE & RASMUSSEN
Michael Wikke & Steen Rasmussen - makkerpakkeret bag film som
”Hannibal & Jerry”, ”Flyvende Farmor” og ”Der var engang en dreng –
som fik en lillesøster med vinger” har i anledning af deres 30 års jubilæum i 2014 sammensat et særligt program for hele familien:
”Brug dit hjerte som telefon”, hvor de viser klip fra deres mange produktioner, fortæller om deres film og tv-serier og så bliver der selvfølgelig også mulighed for at synge med på alle sangene – fra ”Voldsom
Volvo”, ”Ridder Lykke”, ”Jeg vil ha’ en baby”, ”Vi er stjernestøv” til
”Brug dit hjerte som telefon”.
W&R kommer også gerne ud og fortælle om deres arbejde med enkelte film, lige fra idé til den færdige film, som de viser og
fortæller om.
W&R har i deres karriere både skrevet, produceret, instrueret og spillet med i en lang række film, radio- og tv-serier og stod
også bag DRs succes julekalender i 2012: ”Julestjerner”.
W&R modtog Pråsprisen i 2007.
For yderligere oplysninger om priser og indhold kontakt: Susanne Kier
e-mail: sk@kiercom.dk
Mob +45 31186945
www.kkcom.dk / www.graestedfilm.dk / www.wikkerasmussen.dk
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Unge deler ud af deres oplevelser
med flerkulturelle liv
Oplæg og unikke kulturmødefilm som Satellite Boy, Bliv!, Raketten, Tinga tinga tales, Terrorist ved et tilfælde 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 hårdtoptjente 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

LARS THIESGAARD
”Manden med de tusind stemmer”
Lars er opvokset i Sønderjylland, og uddannet skuespiller fra Odense 1983.
I 30 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

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
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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 Buster Filmfestival 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

Bliv filmstar for en dag
Skoleklasser, kulturhuse, klubber, ungdomsforeninger, institutioner og biblioteker kan invitere børn og unge på et filmhold, hvor de unge kan være med til at lave en rigtig film
med professionelt udstyr. Deltagerne castes til rollerne i manuskriptet eller man kan
også prøve at være: Filminstruktør, sminkør, scenograf, produktionsleder eller filmtekniker. De fleste plejer at vælge roller som filmstjerner. Ofte laves en gyserfilm med special
effekter, men vi har flere forskellige manuskripter som kan tilpasses særlige temaer
efter ønske. Eksempler herpå kan være: Mopning, ensomhed, angst og myter. Filmoptagelserne foregår over 1-2 3 dage på jeres location, som kan være i en skov, kældermiljø,
baggårde, en skole eller hvad vi finder egnet til filmen. Når filmoptagelserne er klaret, redigeres filmen i et professionelt studie, hvor der lægges musik på og anvendes grafiske
computereffekter. Redigeringen tager ca. 3 uger. Vi planlægger sammen en gallapremiere hos jer, f.eks. med rød løber, taler og fotos.
Et af de populære filmmanuskripter er “Mumiehånden” som handler om børn og unge i
problemer. Her er intriger, hævn og misundelse krydret med blodige zombier og en magisk mumiehånd, der kan opfylde ønsker. Et andet populært filmmanuskript er “Sig mit Navn”, der er baseret på gyser-klassikeren “Candyman”. Her foregår handlingen på en skole, hvor eleverne skal skrive stil om myter og sagn. En gruppe af elever opdager, at den selv samme skole
som de går på, gemmer på en særdeles uhyggelige historie som er blevet en myte.
Konceptet bag Filmstar-for-en-dag, indbefatter som udgangspunkt at deltagerne bliver kastet direkte ud i filmproduktion
sammen med vores instruktører, dog med en vigtig forberedelse. Alle skal have gennemlæst filmmanuskriptet. Ønsker I at
deltager, og ønsker I at holdet / skoleklassen skal være med til at udvikle historien og skrive selve filmmanuskriptet, arrangerer vi gerne skræddersyede workshops i manuskript-skrivning for børn og unge.
Se nærmere på: www.doktorgys.dk eller: http://doktorgys.dk/filmstar.html
Varighed: 1-3 dage.
Antal deltagere: 10-25.Aldersgruppe: 8- 99 år.
Hvor: Hos jer.
Pris: Fra Kr. 9.000,- (ex moms). Prisen kan variere afhængig a,f hvor mange dage I booker, hvor detaljeret det skal være,
hvor mange deltagere I er og hvor I landet, det skal foregå.
Da der er mange faktorer i en filmproduktion, vil vi helst skræddersy en film der passer til jeres ønsker og målgruppe.
Giv os et ring på tlf. 4086 1534 eller send en mail på mail@doktorgys.dk med Jeres tanker, så giver vi et tilbud.
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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 også 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 altid med en lille film. Idégrundlaget er at supplere filmklubbernes
filmvisninger med et praktisk filmkursus, som giver indblik i og ny forståelse
for filmmediet. Alle erfaringer viser, at filmoplevelsen bliver større og mere
intens, når man selv prøver kræfter med at producere levende billeder. Film
skal opleves, forstås og skabes.
Filmfabrikkens kurser for DaBUF kan vare fra fire timer til en weekend og har
Filmfabrikkens faglærere som inspiratorer og konsulenter.
Max antal deltagere: 40.
Pris: Kr. 8.000,- pr. dag + 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, giver et unikt indblik i Nordkorea osv. osv.
Jesper er forfatter til flere bøger om de nævnte ekspeditioner og har også lavet tv-dokumentar på TV2. 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 filmrekvisitter 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 uddybende 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 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: 20-25 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

Tommy Duus
Casting
Kom bag om filmen og hør hvordan man caster skuespillere,
finder statister og giv jeres medlemmer selv muligheden!
Tommy Duus fra Dansk Skuespillerkatalog (Dask – Online) vil
fortælle anekdoter om hvordan man vælger den rette skuespiller,
fortælle om hvordan en film bliver til bag kameraet og give råd
om hvordan man selv kan få chancen til at blive statist eller
skuespiller.
Book Dask-Online v/Tommy Duus til en spændende klubaktivitet
før eller efter en film, eller i forbindelse med et klubmøde i DIN
børne- og 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
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Oversigt over hjemmesider
til brug for billeder
og pressemateriale
Distributører
41Shadows
Angel Films
Camera Film
Disney
Filmbazar
Filmcompagniet
Miracle Film
Nordisk Film
Reel Pictures
Scanbox
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.sfstudios.dk
film
www.miraclefilm.dk
www.nfdfilm.dk
film
www.reelpictures.dk
www.scanbox.com
film
www.uip.dk
sekr@dabuf.dk
http://distribution.paradisbio.dk/

Password
presse
presse
u48ybs2
presse
presse
presse
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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Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

FORORD
TIL FILMLISTEN
2018-19
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 8 dage 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.
Kolonnerne 'Genre', 'Censur' og 'Min.' giver sig selv. Kolonnerne '2D' og 3D' henviser til digital filmlevering (enten via server eller på
fysisk harddisk). Af kolonnerne 'BR' og 'DVD' fremgår det, at filmen KUN er til rådighed i disse formater. Vi har valgt at bibeholde
kolonnerne, da en række titler ellers ville forsvinde helt fra listen - titler klubberne stadig efterspørger.
Filmlisten kan også findes på hjemmesiden som Excel ark - det er dermed muligt at sortere efter egne ønsker, f.eks. kun film
med dansk tale.
Katalogblade (Nyhedskataloger fra tidligere år), forkortet KB-(årstal). Alle nyheder er fremhævet.
Forkortelsen Afv. betyder, at vi afventer.
Følgende forkortelser er benyttet:

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

Nyhedskatalog - 2018/2019

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 Strong, USA 2018
12 years a slave, USA 2013
3 Ting, DK 2017
X
9. april, DK 2015
X
A Bad moms christmas, USA/Kina 2017
Abepigerne, Sverige 2011
About a girl, Tyskland 2014
Albert, DK 2015, KB-15
X
Alice i eventyrland: Bag spejlet, USA 2016, KB-17
All the money in the world, USA 2017
Alle for 3, DK 2017
X
Allegiant, USA 2016
Almanya – velkommen til Tyskland, Tyskland 2012
Alphabet, Østrig 2013
Alt eller Intet, USA 2017
Alt for min søn, Frankrig 2018
Amatører, Sverige 2018, NYH-18 - fra 1/10 18
Amazonia, Brasilien 2013, KB-15
u.tale
American Aassassin, USA 2017
Aminas Breve, DK 2017, KB-17
X
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, KB-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
Askedrengen: I Troldkongens sal, Norge 2018 - fra 1/10-18 X
Assassin, The, Kina 2015
Asterix: Byplanlæggeren, Belgien/Frankrig 2014, KB-16
X
Astralis, DK 2017
(X)
Avengers: Infitnity War, The, USA 2018 - fra 1/10-18

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

Baby Driver, USA/GB 2017, NYH-18
Bad Neighbors 2, USA 2016
Bad Santa 2, USA 2016
Bakkekøbing - Det store osteræs, Norge 2016
Ballerina, Canada/Frank. 2016, NYH-18
Behaving Badly, USA 2014
Bien Maja 2, Tyskland 2018 - fra 1/1-19
Bien Maja, Australien/Tyskland 2014, KB-16
Big Hero 6, USA 2014, KB-15
Bigfoot Junior, Blegien/Frank. 2017, NYH-18
Biler 3, USA 2017, NYH-18
Billy Elliot, GB/Frankrig 2000 - NY digital kopi!!! - NYH-18
Birth of a Nation, The, USA 2016
Bjergkøbing Grand Prix, Norge 1975, KB-12
Black Panther, USA 2018, NYH-18
Blade Runne 2049, USA/Canada/GB 2017
Blair Witch, USA 2016
Blandt mænd og får, DK/Island/Norge 2016
Boy, The, USA 2016
Brandmand Sam - Besøg fra rummet, GB 2016

Act.
Kom.
Kom.
Ani.
Ani.
Kom.
Ani.
Ani.
Ani.
Ani.
Ani.
Dra.
Dra.
Ani.
Act.
Adv.
Gys.
Dra.
Gys.
Ani.
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X
X
X
X
X
X
X

X

X

Censur Min.
15
130
15
134
11
89
15
93
7
105
11
83
u.censur 104
A
81
11
113
15
133
7
90
11
121
7
101
A
113
7
97
Afv.
93
Afv.
102
7
83
15
112
15
83
11
101
7
97
7
84
7
85
7
76
11
85
11
117
7
94
11
116
7
102
7
86
A
102
11
105
u.censur 105
A
86
u.censur 80
Afv.
156
15
7
15
7
7
15
Afv.
A
7
7
7
7
15
A
11
15
15
7
15
A

113
90
93
78
89
92
83
89
108
92
107
111
120
88
134
163
89
93
97
60

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

DVD Udlejer
Nordisk
SF
X
Scanbox
Nordisk
SF
Miracle
Filmbazar
Disney
Disney
SF
Nordisk
Nordisk
Filmbazar
Miracle
SF
X
Filmbazar
DaBUF
X
Angel
Nordisk
X
Scanbox
Camera
UIP
SF
SF
SF
Nordisk
Disney
Camera
UIP
Scanbox
X
Scanbox
X
Scanbox
Nordisk
41S
SF
DaBUF
Disney

X

X

X

X

Afv.
X
X
X

X

UIP
UIP
Scanbox
Nordisk
Sweet Chili
Scanbox
UIP
UIP
Disney
SF
Disney
Angel
Angel
Miracle
Disney
UIP
Nordisk
Scanbox
Angel
SF
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Titel
Brendan og hemmlighedernes bog, Ir. 2009, KB-13
Brevet til Momo, Japan 2011, KB-16
Broken Circle Breakdown, The, Belgien 2012
Brylluppet, Frank./Belgien 2016
Bully, USA 2011
Buried, USA 2010
Børnene fra Mount Napf, Schweiz 2011

Genre Censur Min.
Ani.
7
75
Ani.
7
120
Dra.
15
111
Dra.
11
98
Dok.
11
94
Gys.
15
95
Dok. u.censur
87

2D
X
X
X
X

Call me by your name, Ital./USA/Frank./Brasilien, NYH-18
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
Central Intelligence
Chaplin: Moderne Tider, USA 1936
u.tale
Chaplins Plejebarn, USA 1921, KB-17
u.tale
Chihiro og heksene, Japan 2001, KB-04
X
Cirkeline, Coco og det vilde næsehorn, DK 2018, NYH-18 X
Clara og Bjørnenes hemmelighed, Schweiz 2012, KB-14
Coco, USA 2017, NYH-18
X
Comeback, DK 2015
X
Cowboy, Indianer og Hest, Belgien 2009
X
Cykelmyggen og Minibillen, DK 2015
X

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

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Daddy’s Home 2, USA 2017
Dan Dream, DK 2017
Dannys Dommedag, DK 2013, KB-15
Darling, DK 2017
Daughter, Australien, The, 2015
De Fem får problemer, Tyskland 2013
De Fem og Djævleklippen, Tyskland 2012, KB-15
De Fem og Mumiens hemmelighed, Tyskland 2015
De Fem på nye eventyr, Tyskland 2014
De tre Detektiver - Skeletøens hemmelighed, Tyskland 2007
De tre Detektiver - Mission 2: Spøgelsesslottet, Tyskland 2009
De urørlige, Frankrig 2011, KB-13
Deadpool 2, USA 2018 - fra 1/1-19
Deepwater Horizon, USA 2016
Den 5. bølge, USA 2016
Den anden side, DK 2017
Den danske pige, USA/GB 2015
Den Gode Dinosaur, USA 2015, KB-16
Den grønne cykel, Saudi Arabien 2012
Den Kæmpestore Bjørn, DK 2011, KB-11
Den lille grå traktor Fergie, Norge 2016, KB-17
Den lille Julemand og det magiske snefnug, Frank. 2013
Den lille Julemand, Frank. 2010 - KB-13
Den lille pige og Profeten, Canada m.fl. 2014, KB-17
Den Lille Prins, USA 2016, KB-16
Den lille Vampyr, DK/Tyskl./GB, NYH-18
Den Magiske Juleæske, DK 2016, KB-17
Den store stygge ræv, Frankrig 2017
Den store venlige kæmpe, USA 2016, KB-17
Den syvende dværg, Tyskland 2014
Den usynlige dreng, Italien 2014
Den utrolige historie om den kæmpestore pære, DK 2017, NYH-18
Der kommer en dag, DK 2016, KB-16

Kom.
7
Kom.
A
Adv.
11
Dra.
11
Dra. u.censur
Fam.
7
Fam.
7
Fam.
7
Fam.
7
Fam.
11
Fam.
11
Dra
7
Act.
Afv.
Act.
15
Scf.
15
Dok.
7
Dra.
11
Ani.
7
Dra.
A
Ani.
7
Fam.
A
Ani.
A
Ani.
A
Ani.
7
Ani.
7
Ani.
7
Ani.
7
Ani
Afv.
Adv.
7
Ani.
7
Act.
4-6 kl.
Ani.
A
Dra.
15
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DK
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

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

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

132
117
147
118
99
46
108
87
53
125
65
93
105
90
75
74
100
93
88
103
96
91
93
Afv.
96
91
97
112
Afv.
107
112
93
120
101
97
73
78
82
80
84
108
82
81
83
117
87
100
78
119

3D

BR

X

DVD
X
X
X
X
X

X

X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

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

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

Udlejer
Angel
Angel
Filmbazar
41S
Scanbox
Scanbox
ØFP
UIP
Filmbazar
Disney
Scanbox
SF
CB
UIP
Miracle
Miracle
Camera
SF
Angel
Disney
Nordisk
Angel
Nordisk
UIP
Nordisk
SF
Nordisk
41S
Angel
Angel
Angel
Angel
Angel
Angel
Scanbox
Nordisk
Nordisk
UIP
Scanbox
UIP
Disney
ØFP
CB
Sweet Chili
Angel
Angel
Angel
Scanbox
CB
CB
Angel
Nordisk
Scanbox
Angel
Nordisk
Nordisk
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Titel
DK
Det magiske hus, Belgien 2013
X
Det spritnye testamente, Belgien 2015, KB-16
Det store nøddekup 2, Canada/USA/Sydkorea 2017
X
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
Dobbeltspil, USA/DK/Canada 2018
Doctor Strange, USA 2016, KB-17
Downsizing, USA 2017
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
Dræberne fra Nibe, DK 2016
X
Dyrene i Hakkebakkeskoven, Norge 2017, KB-17
X

Genre Censur Min.
Ani.
7
85
Kom.
11
113
Ani.
A
91
Ani.
7
85
Dra.
15
113
Fam.
7
88
Dra. u.censur
99
Act.
11
140
Dra.
15
108
Act.
11
115
Dra.
7
135
Gys.
15
99
Ani.
7
80
Dra.
11
97
Dra.
11
87
Ani.
7
88
Ani.
7
80
Fam.
11
88
Ani
A
72

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

Efter stormen, Japan 2016
Elina - Som om jeg ikke fandtes, SE 2002, KB-04
Emil & Ida fra Lønneberg, Sverige 2013, KB-14
Emma og Julemanden, DK 2015, KB-16
Emoji Filmen, USA 2017
En hustlers dagbog, Sverige 2017
En kat i Paris, Frankrig 2010, KB-13
En kongelig affære, DK 2012
En mand der hedder Ove, Sverige 2016
En uge og en dag, Israel 2016
EN-TO-TRE-NU! DK 2016
Ernest & Celestine, Frankrig 2012, KB-14
Eventyret om Askepot, USA 2015, KB-15

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

117
77
62
91
86
97
70
138
116
98
97
80
114

X

Ani.
A
Fam.
A
Ung.
A
Fam.
A
Fam.
A
Dra.
10+
Dra.
15
Ani.
7
Fam.
A
Fam.
A
Fam.
A
Fam.
A
Fam.
Afv.
Fam.
A
Dra.
15
Act.
15
Act.
11
Ani.
7
Ani.
A
Ani.
7
Dok. u.censur
Dra.
7
Ani.
7
Dra.
15

89
80
104
88
90
98
97
84
88
80
90
88
Afv.
90
120
137
136
106
84
103
90
72
78
111

F for får, GB 2013, KB-15
Falkehjerte, DK 1999
Familien Bélier, Frankrig 2014, KB-15
Familien Jul i nissernes land, DK 2016, KB-17
Familien Jul, DK 2014, KB-15
Fanny’s Journey, Frankrig 2016
Fantasten, DK 2017
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, KB-17
Far til fire i solen, DK 2018 - fra 1/1-19
Far til Fires vilde feie, DK 2015, KB-16
Fasandræberne, DK 2014
Fast & Furious 7, USA 2015
Fast and Furious 8, USA 2017
Ferdinand, USA 2017, NYH-18
Fergie gi’r’ den gas, Norge 2016
Find Dory, USA 2016, KB-17
First Monday in May, The, USA, 2015
Fits, USA 2015, The, NYH-18
Fjerkongens Rige, DK 2014, KB-14
Flaskepost fra P, DK 2016
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X
X
X
X
X

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

X
X
X

X
X

3D
X

BR

X
X

X
X
X
X
X
X

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

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

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

X
X
X
X

X
X

X

X

ØFP
ØFP
SF
Scanbox
UIP
Filmbazar
Angel
Nordisk
Nordisk
ØFP
UIP
Angel
Disney
SF
Angel
Scanbox
Angel
Angel
Angel
Nordisk
Angel
Nordisk
Nordisk
Nordisk
Nordisk
Nordisk
Nordisk
Nordisk
UIP
UIP
Nordisk
Sweet Chili
Disney
41S
AWE
CB
Nordisk
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Titel
DK
Flip og Flop- Mission Umulig, Spanien 2014
X
Florida Project, The, USA 2018 - fra 1/1-19
Flugten til Nice, Frank./Canada/Tjekkiet 2017, NYH-18
Flyvende Farmor, DK 2001
X
Fortællingen om Prinsesse Kaguya, Japan 2014
Fra Balkonen, Norge 2017
USA 2013, KB-14
X
Frøernes Spådom, Frankrig 2003, KB-05
X
Fuchsia den lille heks, Holland 2010, KB-13
X
Fægteren, Estland/Finland 2015

Genre Censur Min.
Ani.
7
91
Dra.
11
115
Dra.
11
110
Fam.
A
78
Ani.
7
137
Dra. u.censur
85
Ani.
7
108
Ani.
7
90
Fam.
7
95
Dra.
A
93

2D
X
X
X

X

X

Geronimo, Frankrig 2014
Get Out, USA 2017, NYH-18
Ghost in the Shell, USA 2017
Ghostbusters, USA 2016
Girl Asleep, Australien 2016, KB-17
Girl with All the Gifts, The, USA/GB 2016, KB-17
Girlhood, Frankrig 2014, KB-15
Girls Lost, Sverige 2016, NYH-18
Glaskisten på Isbjerget, DK 2014, KB-15
Glasslottet, USA 2017
Greatest Showman, The, USA 2017
Grusomme mig 3, USA 2017, NYH-18
Guardians of the GalaXy Vol 2, USA 2017 - NYH-18
Gud taler ud, DK 2017
Guldfeber, USA 1925
Guldkysten, DK 2015
Gummi T, DK 2012, KB-13

Dra.
Gys
Act.
Act.
Ung.
Gys.
Dra.
Ung.
Ani.
Dra.
Dra.
Ani.
Act.
Dra.
Klas.
Dra.
Fam.

u.censur
15
15
11
11
15
11
6 kl <
7
11
7
A
11
11
A
15
A

107
104
106
116
77
111
112
106
79
127
105
90
136
105
72
114
80

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

X

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

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

75
168
129
100
111
169
169
90
144
81
72
122
85
Afv.
52
89
140
93
146
143
123
137
92
106
98

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Dra.
Dra.
Dok.

Afv.
15
A

95
104
118

x
X
X

Hannibal & Jerry, DK 1996
Hateful Eight, The, USA 2015
Heartstone, DK/Island 2016, NYH-18
Hemmeligheden, DK 2012
Hjertets hvisken, Japan 1995
Hobbitten: Dragen Smaugs ødemark, NZ 2012
Hobbitten: En uventet rejse, USA 2012
Hobbyhorse Revolution, Finland 2017, NYH-18
Hobitten - Femhærslaget, USA/NZ 2014
Hodja fra Pjort, DK 2018, NYH-18
Hokus Pokus Alfons Åberg, Sverige 2013, KB-14
Homesman, The, Frankrig/USA 2014
Hotel Europa, Frank./Bosnien 2016 - fra 1/1-19
Hotel Transylvania 3: Monsterferie, USA 2018
Houdini, DK 2014
Hulemanden Sten, USA 2018, NYH-18 - fra 1/12-2018
Human Flow, Tyskland 2017
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
Hvad vil folk sige, Norge 2018, NYH-18 - fra 1/1-19
Hver dag, USA 2018
I Am Not Your Negro, USA 2016
I blodet, DK 2016
I Morgen, Frankrig 2015
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X

X
X
u.tale
X
X
X

X

X
X

X
X
X

X

3D

BR

X
X
x
X

DVD Udlejer
X
Angel
Scanbox
AWE
Miracle
X
Camera
ØFP Frost,
Disney
X
ØFP
X
Angel
ØFP

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X

X

X
X

X

X
X

ØFP
UIP
UIP
UIP
Miracle
Miracle
Reel P
Filmbazar
CB
Nordisk
Nordisk
UIP
Disney
Scanbox
Miracle
SF
SF
Miracle
Scanbox
Reel P
SF
Camera
SF
SF
Reel P
SF
UIP
Nordisk
Scanbox
ØFP
UIP
CB
SF
Nordisk
UIP
Nordisk
Nordisk
Nordisk
Nordisk
Miracle
ØFP
SF
ØFP
Scanbox
41S

65

Titel
DK
Idealisten, DK 2015
X
Idol, The, 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, KB-17
X
Isblomstens hemmelighed & Den glemte ting, DK 2012, KB-13 X
Isle of Dogs, USA 2018 - fra 1/12-18
X
It Follows, USA 2014, KB-16
Ixcanul - Vulkanen, Frankrig 2015

Genre Censur
Dra.
7
Dra.
7
Dra.
11
Fam.
A
Dra.
11
Ani.
7
Dra
11
Act.
11
Adv.
7
Adv.
11
Adv.
15
Fam.
7
Fam.
7
Ani.
A
Ani.
Afv.
Gys.
15
Dra.
11

Min.
114
100
106
87
114
102
111
120
83
140
90
90
84
43
102
100
93

2D
X
X
X

Jason Bourne, USA 2016
Jeg er William, DK 2017, NYH-18
Jeg hedder Ernesto, ArgentIna 2011
Jigsaw, USA/Canada 2017
Jimmy’s Hall, Frankrig/Irland/GB 2014
John Hron, Sverige 2015
Jul i Bakkekøbing, Norge 2013
Jumanji: Welcome to the Jungle, USA 2017, NYH-18
Junglebanden, Frankrig 2017 - fra 1/11-18
Junglebogen, USA 2016
Jurassic World 2: Fallen Kingdom, USA 2018 - fra 1/1-19
Jurassic World, USA 2015
Justice league, USA 2017 - til 16/12-2018
Justin og de tapre riddere, Spanien 2013

Act.
11
123
Fam.
7
86
Dra. u.censur 112
Gys
15
91
Dra. u.censur 109
Dra. u.censur 117
Ani.
A
76
Adv.
11
119
Ani.
Afv.
97
Adv.
7
106
Adv.
Afv.
Afv.
Adv.
11
124
Act.
11
121
Ani.
7
92

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

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

X
X
X

Kapgang, DK 2014
Kasper og Sofie - ud på tur, Norge 2017
Kauwboy, Holland 2012
Khumba, Sydafrika 2013
Kidnapning, DK 2017, NYH-18
Kiki - den lille heks, Japan 2014, NY Live-action udg.
Killing Ground, Australien 2016
Kingsman: The golden circle, USA/GB 2017
Kirikou og de vilde dyr, Frank. 2005, KB-07
Kirikou og Troldkvinden, Belgien 1998, KB-01
Kiwi & Strit, DK 2016
Klassefesten 2, DK 2013
Klassefesten 3, DK 2016
Klassefesten, DK 2011
Klovn Forever, DK 2015
Klovn the Movie, DK 2010
Kollektivet, DK 2015
Kon-tiki, Norge 2012
Korsvejen, Tyskland 2014
Kraftidioten, Norge 2013
Krig, Sverige/DK 2017
Krigen, DK 2015
Kriger, Tyskland 2011
Krokodillebanden 3, Tyskland 2011
Krokodillebanden vender tilbage, Tysk. 2010, KB-13
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X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

11
6+
11
7
7
A
15
15
A
A
A
11
7
11
15
11
11
11
11
15
Afv.
15
15
A
7

108
84
81
82
81
109
89
141
75
74
36
95
101
95
99
94
112
119
107
115
84
115
100
81
90

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

3D

BR

X

X

X

X
X

X
Afv.
X
X
X

X
X
X
x
X

DVD Udlejer
SF
X
Angel
SF
X
ØFP
SF
Disney
SF
UIP
X
ØFP
Nordisk
X
Camera
Nordisk
Nordisk
X
CB
Nordisk
X
Angel
ØFP

X

X
X
X

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

X

X
X
X

UIP
SF
Filmbazar
Nordisk
ØFP
DaBUF
Nordisk
UIP
Angel
Disney
UIP
UIP
SF
Scanbox
Nordisk
Sweet Chili
Angel
Scanbox
UIP
Angel
Angel
Nordisk
Scanbox
Angel
CB
Nordisk
Nordisk
Nordisk
Nordisk
Nordisk
Nordisk
Nordisk
Miracle
Miracle
CB
Nordisk
Angel
Angel
Angel

Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

Titel
Krokodillebanden, Tyskland 2009, KB-13
Kubo - den modige samurai, USA 2016, KB-17
Kvinden i buret, DK 2013
Kvinder i for store herreskjorter, Norge 2015
Kys mig, for fanden, Norge 2013, KB-16
Kæledyrenes hemmelige liv, USA 2016, KB-17
Kæmpen, Sverige/DK 2016, NYH-18
Kære Far, Sverige 2017
Kærlighed ved første slag, Frankrig 2014, KB-16

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

Min.
98
101
96
106
90
87
86
91
98

2D
X
X
X
X
X
X
X
x
X

La La Land, USA 2016
Lady Bird, USA 2018, NYH-18
Lammet, Etiopien 2015, KB-16
Landet af Glas, DK 2018 - fra 1/1-19
X
Lang Historie Kort, DK 2015
X
Laputa: Slottet i himlen, Japan 1986, DK tale på BR, KB-13
Legenden om Jordhavet, Japan 2006, KB-08
Lev Stærkt, DK 2013, KB-14
X
Levende Slot, Det, Japan 2004, KB-06
X
Life, Animated, USA/Frankrig 2016
Lion, Australien 2016, KB-17
Little Men, USA 2016, KB-17
Little Wing, Finland 2016
Liv sover vild, Sverige 2016
X
Logan Lycky, USA 2017, NYH-18
LOL, USA 2012
London has fallen, USA/GB 2016
Lore, Tyskland 2012
Love & Friendship, Frankrig m.fl. 2016
Love, Rosie, USA/GB 2014
Love, Simon, USA 2018 - fra 1/1-19
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

Kom.
A
Ung
7
Dra.
7
Adv.
Afv.
Kom.
7
Ani.
7
Ani.
A
Dra.
11
Ani.
7
Dok.
7
Dra.
11
Dra.
A
Dra. u.censur
Fam.
0 kl. <
Kom.
11
Dra.
A
Act.
15
Dra.
15
Dra.
A
Kom.
7
Ung
7
Ani.
A
Dra.
A
Dra.
11
Dok. u.censur

128
94
94
Afv.
99
124
113
90
119
92
119
85
100
76
119
97
121
109
92
102
109
90
100
130
90

X
X
X
X
X
X

Macbeth, Frankrig/USA/GB 2015
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
Marcus og Martinus, Norge 2016
Maries historie, Frankrig 2014
Markedets lov, Frankrig 2015
Marnie min hemmelige veninde, Japan 2014, KB-16
Max Pinlig 3, DK 2013, KB-13
Max Pinlig, DK 2008, KB-09
Maze Runner: Dødskuren, USA 2018
Med Krop og Sjæl, Ungarn 2017
Mediterranea, Frankrig/Tyskland m.fl. 2015
Mennesker bliver spist, DK 2015
Mens vi lever, DK 2017, NYH-18
Mesterdetektiven Shelock Gnomes, USA 2018 - fra 1/12-2018
MGP Missionen , DK 2013, KB-13
Mia & Migoo, Frankrig 2008, KB-12
Midnight Sun, USA 2018
Mig før dig, USA 2016

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

113
93
133
97
146
88
86
95
93
103
100
98
142
116
107
104
98
86
90
91
91
104
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DK
X
X
X

X

X

X
X

X
X
X
X
X

3D

BR

X
X
X

DVD Udlejer
X
Angel
UIP
Nordisk
ØFP
X
Filmbazar
UIP
Scanbox
ØFP
X
Angel

X

X
X

X
X

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

X

X
X
X
X

X

X

X
X

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

X

X

X
X

X
X
X

X
x
X
X
X
X
X

X

X
X
X

Nordisk
UIP
ØFP
Scanbox
SF
Camera
Camera
Nordisk
Camera
Miracle
Scanbox
Angel
Filmbazar
SF
Scanbox
Scanbox
Nordisk
Miracle
Angel
SF
Nordisk
Angel
Scanbox
Nordisk
ØFP
SF
Scanbox
SF
Disney
Scanbox
SF
Scanbox
Filmbazar
ØFP
Camera
SF
SF
Nordisk
ØFP
ØFP
Nordisk
SF
SF
SF
Angel
Nordisk
SF

67

Titel
DK
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
Minder fra i går, Japan 1991
Minions, USA 2015, KB-16
X
Misfits, DK 2015
Miss Peregrines Home for Peculiar Children, USA 2016, KB-17
Mission Impossible: Rogue Nation, USA 2015
Mission: Impossible 6 - Fallout, USA 2018 - fra 1/1-19
Mission: Red Julemanden, USA 2015
X
Mit liv som squash, Frankrig 2016, KB-17 + org. Version
X
Mod Naturen, Norge 2014
Model, The, DK 2015
Mommy, Canada 2014
Monsieur Lazhar, Canada 2011
Monsters University, USA 2013
X
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
Mumitroldenes Vinter - Bliver det jul i år?, Finlans/Polen 2017 X
Mummy, The, USA 2017
Mustang, Frankrig/Tyrkiet 2015, KB-16
My little pony - Filmen, USA 2017
X
Mysteriet i Månedalen, Ungarn, 2008
X
Mænd og Høns, DK 2015
Månens Vogter, Frankrig 2014, KB-17
X

Genre Censur Min.
Dra.
11
95
Ani.
A
86
Fam.
A
79
Fam.
A
85
Dra.
11
116
Ani.
A
118
Ani.
7
91
Dok. u.censur
75
Adv
11
127
Act.
11
131
Act.
Afv.
Afv.
Ani.
A
84
Ani.
7
66
Dra.
15
80
Dra.
15
108
Dra.
15
137
Dra.
15
94
Ani.
7
111
Dra.
7
94
Act.
15
130
Dra.
7
125
Ani.
A
70
Ani.
A
80
Ani.
A
82
Gys.
15
107
Dra.
11
97
Ani.
7
99
Ani.
7
99
Kom.
15
104
Ani.
7
86

2D
X

Nabospionen, DK 2017, NYH-18
Nattergalen, Frankrig/Kina 2013
Nausicaä – fra vindenes dal, Japan 1984
Neon Demon, The, DK/Frankrig/USA 2016
Nerve, USA 2016, KB-17
New Kid, The, Frankrig 2015
Night Moves, USA 2013
Niko 2 - De Flyvende Brødre, Finland, DK 2012
Nordvest, DK 2013
Nr. 7, DK 2016
Når dyrene drømmer, DK 2014, KB-15
Når vinden rejser sig, Japan 2013

Ani.
Dra.
Ani.
Gys.
Act.
Dra.
Dra.
Ani.
Dra.
7-12 år
Gys.
Ani.

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

77
100
116
110
96
81
112
76
91
76
84
126

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

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

7
A
A
15
6+
7
A
A
A

99
100
78
85
82
88
91
84
76

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ani.
Fam.
Gys.
Dra.

7
7
15
11

95
95
100
116

X
X
X
X

Office Christmas Party, USA 2016
Olsenbanden på de bonede gulve, DK 2010
Olsenbanden på dybt vand, DK 2013
Only God forgives, DK 2012
Op i det blå, Sverige 2017
Operation Arktis, Norge 2014, KB-17 + org. version
Oppe på valmuebakken, Japan 2011
Orla Frøsnapper, DK 2011, KB-12
Otto er et næsehorn, DK 2013, KB-13
Paddington 2, GB/Frank. 2017, NYH-18
Paddington, Canada/GB 2014, KB-15
Painless, Spanien 2012
Passengers, USA 2016
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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

DVD Udlejer
Scanbox
X
Camera
SF
SF
X
Filmbazar
Camera
UIP
Reel P
Nordisk
UIP
UIP
X
Scanbox
X
Angel
X
ØFP
Nordisk
X
Camera
X
ØFP
Disney
X
Camera
SF
Scanbox
X
ØFP
X
Angel
X
Angel
UIP
Scanbox
Nordisk
X
Scanbox
Disney
X
Sweet Chili

X
X

X
X
X

X

CB
Filmbazar
Camera
Scanbox
Nordisk
Angel
Angel
Nordisk
Nordisk
CB
Nordisk
Camera

X
X

Nordisk
Nordisk
Nordisk
Scanbox
Nordisk
Nordisk
Camera
SF
SF

X

SF
SF
Camera
UIP

X

X

X

Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

Titel
DK
Patriarken, NZ 2016
Patriots Day, USA 2016
Patti Cake$, USA 2017, NYH-18
Pawn Sacrifice - Sidste træk, USA 2014
Peddersen og Findus: Den bedste jul nogensinde, Tysk. 2016, KB-17 X
Peddersen og Findus: Den lille drillepind, Tyskland 2014, KB-15 X
People vs. Fritz Bauer, The, Tyskland 2016
Perlemorsknappen, Chile/Frankrig 2015
Peter Kanin, GB/USA/Australien 2018, NYH-18
X
Peter og Dragen, USA 2016, KB-17
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
Pitch Perfect 2, USA 2015
Pitch Perfect 3, USA 2017
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, KB-17
X

Genre Censur Min.
Dra. u.censur 103
Dra.
15
133
Ung
7
109
Dra.
7
115
Ani
A
83
Ani.
A
89
Dra.
11
115
Dok. u.censur
82
Ani.
7
93
Adv.
7
103
Ani.
A
81
Adv.
7
92
Dra.
15
93
Ani.
7
81
Dra.
A
81
Act.
11
129
Ung.
7
115
Kom.
7
93
Adv.
7
91
Dok.
15
119
Adv.
7
100
Ani.
A
88
Act.
A
125
Ani.
11
133
Dra.
7
103
Ani
A
81

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

QEDA, DK 2017
Quiet ones, The, USA 2014
Quit starting at my plate, Italien 2016

Adv.
Gys.
Dra.

11
15
u.censur

88
98
105

X
X
X

Rampage out of control, USA 2018 - kan bookes 1/12-18 til 11/4-19
Ready Player One, USA 2018 - kan bookes 1/12-18 til 28/3-19
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
Rum 213, Sverige 2017
Runway, The, Irland 2010
Rød som Himlen, Italien 2006, KB-11

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

Afv.
11
15
15
7
15
11
A
10+
11
7

Afv.
140
84
107
91
121
90
95
80
93
96

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Salvation, The, DK 2014
Samba, Frankrig 2015
Sameblod, Sverige/Norge/DK 2016
Sammys store eventyr 2, Belgien 2013
Sammys Store Eventyr, Belgien 2009, KB-11
Sangen fra havet, Belgien/DK 2014, KB-15
Sauls Søn, Ungarn 2015
Searching for Sugarman, SE/GD 2012
Selfish Giant, The, GB 2013, KB-14
Shape of water, The, USA 2017
Shelley, DK 2016
Shiverstone Castle, Tyskland 2016
Short Term 12, USA 2013
Sidste stop, USA/GB/Frank. 2018
Sig det’ er løgn Luis, Tyskland 2018 - fra 1/12-2018

Dra.
15
Dra.
7
Dra. u.censur
Ani.
7
Ani.
7
Ani.
7
Dra.
15
Dok.
15
Dra.
11
Dra.
15
Gys.
15
Fam.
Afv.
Dra.
15
Act.
15
Ani.
Afv.

92
118
110
93
88
93
107
86
91
123
93
92
96
105
86

X
X
X
X
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(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

DVD Udlejer
ØFP
Nordisk
Angel
SF
SF
SF
Scanbox
ØFP
UIP
Disney
UIP
X
Camera
ØFP
X
Angel
X
Angel
Disney
UIP
UIP
X
Scanbox
X
ØFP
X
Camera
SF
Nordisk
Camera
SF
SF

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

SF
Scanbox
Filmbazar
SF
SF
ØFP
Angel
SF
SF
Nordisk
Nordisk
Angel
Angel
ØFP
Nordisk
SF
Filmbazar
SF
SF
SF
Camera
Camera
Angel
Nordisk
Scanbox
Angel
Camera
SF
SF
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Titel
Sikke et cirkus, DK 2017, NYH-18
Sinister 2, USA 2015
Sinister, USA 2012
Skammerens datter, DK 2015, KB-15
Skønheden og Udyret, USA 2017, KB-17 + org. Version
Slow West, New Zealand 2015
Smølferne: Den hemmelige landsby, USA 2017
Snowden, Tyskland/USA 2015
Sommeren ‘92, DK 2015
Sommeren med Sangaile, Frankrig 2015
Songs for Alexis, DK 2014
Sorgenfri, DK 2016
Space Chimps, USA 2008, KB-09
Space Dogs 2, Rusland 2013
Sparrows, DK/Island 2015
Spectre, USA 2015
Spider-Man: Homecoming, USA 2017, NYH-18
Spring breakers, USA 2013
Spud Milton..., Sydafrika 2010, KB-12
Spøgelsesjægerne, Tyskland 2015
Square, The, Sverige/DK/Frank./Tyskl. 2017
Star Trek: Beyond, USA 2016
Star Wars: The last Jedi, USA 2017, NYH-18
Star Wars Rogue One, USA 2016
Star Wars: The Force Awakens, USA 2015, KB-16
Steppeulven, Dk 2015
my - sammen er vi frie, Tyskland 2012, KB-15
Stormy 2, Tyskland 2015
Stormy 3, Tyskland 2017
Strangers: Prey at Night, The, USA 2018
Stumper og Stykker, GB 2013
Superkatten Zorba, Italien 1998
Syng, USA 2016, KB-17
Syv minutter over midnat, USA 2016, KB-17
T.S. Spivet - Det unge geni, USA 2013
Ta’ mig, Norge 2011, KB-12
Tad Stones – den fortabte eventyrer, Spanien 2012, KB-14
Taken 2, USA 2012
Taken 3, Frankrig 2014
Tale of Tales, Frankrig/Italien/GB 2015
Tanna, Australien 2015
Tavshedens labyrint, Tyskland 2015
Team Hurricane, DK 2017, NYH-18
Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the shadows, USA 2016
Terabithia – Et hemmeligt land, USA 2007, KB-08
Testament of Youth, GB 2014
Thelma, Norge 2017, NYH-18
Thor: Legenden Fra Valhalla, Island 2011
Thor: Ragnarok, USA 2017
Tigre og Tatoveringer, DK 2010, KB-11
Til Havet. MeXico 2009
Til Ungdommen, Norge 2013
Tomb Raider, USA/GB 2018 - fra 1/12-2018
Tomboy, Frankrig 2011, KB-14
Tordenskjold og Kold, DK 2016
Train to Busan, Sydkorea 2016
Transformers: The last knight, USA 2017
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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

Genre Censur
Fam.
A
Gys.
15
Gys.
15
Adv.
11
Adv.
7
Act.
15
Ani.
A
Dra.
11
Dra.
7
Dra.
15
Dok.
15
Gys.
15
Ani.
7
Ani.
7
Dra.
15
Act.
11
Act.
11
Ung.
15
Kom.
11
Fam.
7
Kom.
15
Act.
11
Act.
11
Act.
11
Adv.
11
Dra.
15
Fam.
A
Fam
7
Fam.
7
Gys.
15
Dra.
15
Ani.
A
Ani.
A
Dra.
11

Min.
90
97
109
96
129
84
89
135
93
88
74
81
81
72
99
148
133
94
108
99
142
122
150
134
140
107
105
Afv.
106
85
90
80
108
108

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

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

105
76
92
91
108
125
100
124
97
112
95
129
116
83
130
44
70
118
118
82
98
118
149

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

DVD Udlejer
SF
Scanbox
Scanbox
Nordisk
Disney
Miracle
UIP
X
Scanbox
SF
X
Filmbazar
CB
SF
X
Scanbox
X
Scanbox
ØFP
SF
UIP
SF
Miracle
X
Angel
Scanbox
UIP
Disney
Disney
Disney
SF
StorX
Angel
X
Angel
X
Angel
Angel
X
Miracle
X
Angel
UIP
SF

X

X

X
X
X

X

Angel
Miracle
Angel
Scanbox
Scanbox
Camera
ØFP
Scanbox
Angel
UIP
Scanbox
Nordisk
Camera
Nordisk
Disney
CB
ØFP
ØFP
SF
Angel
SF
Reel P
UIP

Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

Titel
Truth or dare, USA 2018
Træk vejret, Frankrig 2014, KB-16
Trækfugle, Canada 2015
Tschick, Tyskland 2016
Udyret og hans lærling, Japan 2015, KB-16
Udyret, Sverige 2011
Ulv i Fåreklæder, Rusland 2016
Under Sandet, DK 2015
Undercover, DK 2016
Underdog, Sverige/Norge 2014
Underverden, DK 2016, KB-17

Genre Censur Min.
Gys
Afv.
Afv.
Dra.
15
91
Fam.
2-5 kl.
84
Fam.
Afv.
93
Ani.
7
119
Dra.
15
84
Ani.
7
85
Dra.
15
105
Kom.
11
95
Dra. u.censur
97
Act.
15
112

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

3D

Vaiana, USA 2017, KB-17
X
Valerian and the city of a thousand planets, Frank. 2017, NYH-18
Valhalla, DK 1986 - NY digital kopi - NYH-18
X
Vi er de bedste, Sverige 2013, KB-15
Victoria, Tyskland 2015
Vidunderbørn, Tyskland 2011, KB-14
Villads fra Valby, DK 2015, KB-16
X
Vinterbrødre, DK 2017 - fra 1/1-19
X
Vitello, DK 2018, NYH-18
X
Volcano, Island 2011
Vores Verden, Sydkorea 2015
X
Vulkanen Ixcanul, Frankrig 2015

Ani.
7
Adv.
11
Ani.
7
Ung.
7
Dra.
15 år
Dra.
7
Fam.
A
Dra. u.censur
Ani
A
Dra.
11
Soc.
3 kl.<
Dra. u.censur

113
137
78
102
140
100
78
93
75
104
95
93

X
X
X
X
X
X
X
x
X
X
X
X

X
X

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
Wolfpack, The, USA 2015
Woman in black 2: Angel og death, The, Canada 2014
Wonder, USA 2017, NYH-18
Wonderstruck, USA 2017
Wooden Camera, The, Sydafr./Frank./GB 2003

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

123
95
87
105
102
88
122
95
88
86
90
98
113
117
90

X
X
X

X

Ung.
Dra.
Gys.
Ani.
Ung.
Kom.

11
11
15
7
7
7

111
85
90
106
81
90

11
7
7
7
11
7

100
83
78
97
102
108

X+Y, GB 2014, KB-16
You & Me Forever, DK 2012, KB-13
You´re next, USA 2011
Your Name, Japan 2016 - NYH-18
You’re Ugly Too, Irland 2015, KB-16
Youth in revolt, USA 2010

DK

X

X
X
X
X

X

X

Zaïna – rytteren fra Atlas..., Frankrig 2005, KB-10
Zambezia, Sydafrika 2012, KB-13
Zarafa, Frankrig 2012, KB-13
Zip og Zap og glaskuglebanden, Spanien 2013
Zoolander 2, USA 2016
Zootropolis, USA 2015, KB-16

X

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

Æblet og Ormen, DK 2009

X

Ani.

7

Fam.

A

Ørnejægerens Søn, DK/Tysk./Se 2009, KB-11
Nyhedskatalog - 2018/2019

X
X
X

BR

X

X
X

DVD Udlejer
UIP
X
Angel
X
Angel
X
Angel
41S
ØFP
X
Angel
Nordisk
X
Scanbox
X
Filmbazar
X
Scanbox

X
X
X

X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X

Disney
UIP
Nordisk
SF
Reel P
Angel
UIP
ØFP
Angel
ØFP
DaBUF
ØFP
UIP
Scanbox
ØFP
ØFP
Scanbox
Angel
Scanbox
ØFP
SF
ØFP
Miracle
Scanbox
Nordisk
Scanbox
ØFP
Angel
SF
Scanbox
Camera
Angel
Scanbox

X
X

ØFP
Scanbox
Angel
Angel
UIP
Disney

79

X

CB

87

X

ØFP

X
X
X
X
X

X

71

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 nu 25 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 2017 kom der 4 nye DCP filmpakker, hvor man bl.a. andet kan se de nye danske film i serien
’Min oldefars historier'.
Læs mere om Børnebiffen under www.dfi.dk under ’Børnebiffen i hele landet’ eller kontakt DaBUF sekretariat
for mere information.
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