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Et filmår ligner sjældent det foregående,
og at filmbranchen stadig formår at
overraske og indimellem ligefrem at
forny sig selv, er med til at gøre, at bio -
grafen stadig er det helt perfekte til-
flugtssted at søge imod, hvis man øn -
sker at frydes, forbløffes og forandres. 

Således også i år, hvor vi i Film-udvalget
med glæde har kunnet se, at de danske
film har nærmet sig børnene og de unge
med fornyet styrke. Som den helt store
triumfator står Anders Matthesens Ternet
Ninja, der med sin politisk ukorrekte
humor og lige så væsentlige moralske og
pågående pegefinger, har sat nye græn -
ser for, hvad og hvordan der for tælles for
børn. Men Andens film var ikke den en-
este, der lettede flot og flyvefærdigt i den
danske andedam. Med Landet af glas,
Skammerens datter 2 og Vildheks fik vi
tre fantasy-fortællinger, der hver især
satte handlekraftige piger med helt
særlige evner på plakaten. Det unge pub-
likum (og alle dem der stadig kunne
huske, hvordan den tid føltes) fik et unikt
indblik i ungdomsårene og den første
store kærlighed i den blændende doku-
mentarfilm om Skjold og Isabel, og
samme aldersgruppe fik minsandten en
hårdkogt fortælling fra Udkantsdanmark i
Brakland. For de allermindste var der både
gengangere med Far til fire i solen og sød-
mefuld julefilm i form af Julemandens

datter. Og nu vi befinder os i år 2019, så
var det selvfølgelig også blevet tid til få en
af de populære youtubere på det store
lærred, hvilket skete i Team Albert.

Og så var der alle de film, der kom fra
andre verdenshjørner. I år har vi bl.a. fun-
det plads til film fra Libanon, Italien,
Norge, Belgien og Tyskland her i kataloget.
Forhåbentligt vil I opleve, at det store
udbud er blevet godt indkredset.

Som faste læsere af Pråsen og gæster på
landsseminariet i 2018 og/eller 2019 vil
være bekendt med, så er vi i disse år op-
taget af at udvælge og beskrive de film,
som vi mener bør være en fast bestanddel
af børne- og ungdomskulturen. Under
mantraet ‘Film du skal se - før du bliver
voksen’, er DaBUF i færd med at sam-
mensætte en sådan liste, og nogle af de
mulige filmtitler kan ses et par sider
fremme. Som altid vil vi gerne opfordre til
at man tager andet end nyheder med.
Filmhistorien gemmer på så meget guld,
der jo efter sigende aldrig mister sin
værdi. Så tag endelig et par titler med i
posen, når I blander slikket ude i klub-
berne :)

I år har vi valgt udelukkende at indsætte
de mest dugfriske ekstra tilbud til jeres
filmklub. Dem finder I som altid længere
inde i filmkataloget. Det betyder ikke, at

de gamle inspirationsforslag, tilbud og
idéer er forsvundet. Dem har vi samlet på
DaBUFs hjemmeside, hvor man kan finde
alle de kontaktoplysninger, som man har
behov for. 

Som altid vil vi gerne opfordre jer til, at I
læser forordet til filmlisten sidst i katalo-
get. Her vil I kunne finde en række brug-
bare bemærkninger, der kan kvalificere og
lette arbejdet i forbindelse med jeres film-
valg. Vær samtidig opmærksom på, at vi
har tilføjet en ekstra side i samme
forbindelse med et udvalg af film, vi tror
kunne have jeres interesse.

Vi håber, at dette Filmkatalog vil kunne in-
spirere og hjælpe jer til at sammensætte
det helt rigtige filmprogram til jeres film -
klubsæson. Tak til de mange skribenter,
der har hjulpet os i Film-udvalget med at
sætte ord på årets udvalgte filmanbe-
falinger. Vi håber, at filmkataloget vil være
igangsætter for en masse givende
diskussioner ude hos jer i klubberne, så I
sammen finder frem til de rigtige valg for
netop jeres filmklub.
God fornøjelse!

Jan Frydensbjerg

Film-udvalget består af: 
Jan Frydensbjerg (formand), 
Kim Bruun, Hans Peter Mehlsen 
og Kirsten Østergaard Nielsen

FORORD 2019
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FILM DU SKAL SE 
- FØR DU BLIVER VOKSEN
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Som omtalt i sidste års katalog og til landsseminariet, har DaBUF kastet sig over denne umulige opgave: At udvælge de film, som
vi mener, at man skal have set, før man bliver voksen. Det arbejde skrider stødt og roligt frem, anført af det nyetablerede 18filmud-
valg. Ambitionerne er store, men hensigten er om muligt af endnu større betydning. De filmperler som filmhistorien gemmer på, skal
nutidens og fremtidens børn og unge ikke snydes for. De fortæller eviggyldige historier, der kan lære os om, hvem vi var, hvem vi er
og hvem vi kan blive. 

Forhåbentligt bliver en sådan liste til gavn og glæde for alle filmklubber. For målet er ikke at lave en liste, men at liste fantastiske
film ind under huden på alle landets børn og unge. Nedenfor ses en del af det foreløbige felt. Lad det være til inspiration for jer, når
I sammensætter årets filmklubprogram, og minde jer om at forrygende filmoplevelser ikke har noget med alder at gøre.

Jan Frydensbjerg
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A QUIET PLACE
Handling
Forældrene Lee og Evelyn og deres to
børn, den døve teenagepige Regan og den
yngre Marcus lever i en stille verden, hvor
den mindste, frembragte lyd på få øjeblik-
ke kan afsløre deres tilstedeværelse for
de frygtelige monstre og koste dem alle
sammen livet. Lee kæmper en evig kamp
for at beskytte sin familie og sikre dens
overlevelse gennem stille landbrug, for-
sigtig færden på sandbestrøede gangsti-
er og uden om knirkende gulvbrædder. Og
selvfølgelig helt uden ord. Familien har
lært tegnsprog, og det vigtigste for dem
er, at finde metoder til at gøre hverdagen
så stille og dermed så sikker som muligt.
Den største udfordring bliver derfor Eve-
lyns mave, der vokser dag for dag, som fy-
sisk tegn på kærligheden mellem de to

 for ældre. For Lee gælder det om at kon-
struere et sikkert rum, hvor Evelyn kan gå
gennem fødslens smerter uden at afsløre
sig selv, og hvor deres lille barn kan træk-
ke vejret og skrige sin livskraft ud, som
babyer nu engang gør.

Vurdering
A Quiet Place er en gyserfilm, som er svær
at sammenligne med nogen anden film
indenfor genren, og en af filmens store
styrker ligger i metaforen for, hvad det be-
tyder at være forælder. Karakteristisk for
filmen er, at den bogstaveligt talt formår
at fortælle en historie ved hjælp af prin-
cippet ”show it, don’t tell it”, og det funge-
rer rigtig godt især i første del af filmen.
Det er en meget effektfuld måde at for-
midle både de følelser, som alle i familien

kæmper med på godt og ondt og den
stemning, der dag for dag bliver mere an-
spændt. De fire skuespillere viser særde-
les meget kun ved hjælp af mimik og ge -
stik, og Emily Blunt og John Krasinski, der
også er gift i virkeligheden bringer både
varme og kærlighed ind i en verden, der el-
lers virker dybt forfærdelig. Selvom filmen
har et koncept, som både er fængende og
uhyggeligt, skal man dog ikke stille alt for
mange spørgsmål, før det begynder at
smuldre lidt; for hvem sørger for, at fami-
lien har vand og elektricitet, hvorfor lokker
man ikke monstrene i en form for lydfæl-
de, og hvad sker der, hvis man snorker om
natten? Derudover er det en anelse ær-
gerligt, at den sidste del af filmen udvikler
sig til en klassisk monsterjagt, og de
lange scener, hvor vi kommer helt tæt på
monstrene ødelægger netop noget af det
usagte og uhyggelige i filmen. På trods af
dette, bliver A Quiet Place dog aldrig ke-
delig, for det kan godt være, at det er en
stille film, men psykisk larmer den, og det
er kontrasten mellem stilhed og lyd, der
gør filmen rigtig skræmmende. 

Indledning
Filmen kredser om flere tematikker, men
især familie er vigtig. Derfor kunne det
være oplagt at tale om, hvordan forholdet
til familie har ændret sig i løbet af de sid-
ste årtier, og på hvilken måde den påvir-
kes af samfundet. I filmen vises en stærk
kernefamilie, der er tvunget til at tilbringe
tid sammen hele tiden, for ellers er der
ingen, der overlever, og dette er måske
langt fra, hvordan mange familier lever i
det moderne samfund, der er præget af
individualisering og den såkaldte sving-
dørsfamilie. Filmen ville derfor være et
godt springbræt til at tale om forholdet
mellem individ og gruppe, og vigtigheden
af at have en familie, der involverer sig i
hinanden.  

Fie Flatau, 19 år

A Quiet Place
USA 2018
Instr: John Krasinski
Manus: John Krasinski, Bryan Woods,
Scott Beck
Medv: Emily Blunt, John Krasinski, 
Noah Jupe, Millicent Simmonds, m.fl.

Censur: 15
Spilletid: 95 min.
Udl: UIP
Prem: 5/4-2018
Aldersvurdering: Fra 15 år
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ALITA: BATTLE ANGEL 
Handling
Vi befinder os i år 2563. Jorden har med
nød og næppe overlevet en meget vold-
som krig. I Iron City bevæger Dr. Dyson Ido
sig rundt blandt det meget jernaffald, der
er blevet efterladt på jorden, eller som er
kommet fra den flydende by, Zalem, der
hænger over Iron City. Dr. Dyson Ido finder
kropsdele fra en kvindelig cyborg, hvor
både hjerne og hjerte ser ud til at virke.
Han tager det med sig hjem og genop-
bygger cyborgen sammen med sin assi -
stent. Da pigen vågner i sin nye krop, giver
han hende navnet Alita, hvilket er navnet
på hans afdøde datter.

Alita har ingen erindring om sin fortid, og
alle oplevelser og synsindtryk er derfor
nye for hende. Hun viser sig dog hurtigt at
have ekstremt hurtige bevægelser og en
kampånd, der tager pusten fra de fleste.
Et venskab med drengen Hugo introdu -
cerer hende til den populære konkurrence
Motorball Race, der foregår på nogle me -
get avancerede femhjulede rulleskøjter.
Også her viser hun ekstraordinære evner. 

Da Alita en dag følger efter Ido, opdager
hun, at han er en af de såkaldte hunter-
warriors. De slår kriminelle ihjel for penge
og fungerer dermed som skattejægere i
et mere eller mindre korrupt og ødelagt
samfund. Da Alita blander sig i en kamp,
opdager hun sine ekstraordinære evner
indenfor kampsport. Efterfølgende ønsker
hun at blive en hunter-warrior ligesom Ido,
hvilket han dog nægter hende.

I den følgende tid kommer Alita i tanke
om flere elementer fra hendes tidligere
cyborg-liv. Og hun konfronterer og op-
søger mange andre hunter-warriors, både
for at tage kampen op imod dem, da flere
af dem er efter hende, men også for at
finde ud hvem, eller hvad, hun er. 

Ido har været gift med Chiren, men
forholdet faldt fra hinanden, da de mi -

stede deres datter på ulykkelig vis. Chiren
har sidenhen allieret sig med Vector, der
styrer de meget populære Motorball
Races. Med udgangspunkt i disse løb
styrer han livet og magten i Iron City. I
virkeligheden styres også han af Nova,
der regerer oppe fra Zalem, den flydende
by og det forjættede land, der ligger som
en tung, mørk dyne henover Iron Citys
manglende himmel.

Ingen kan komme til Zalem, der efter sag-
net er en form for paradis i forhold til livet
på planeten Jorden. Der findes dog en
undtagelse. Vinderen af Motorball Races
får fri passage, og det går Alita nu efter.
Hun hjælpes og møder modstand på
vejen, begge dele fra uventede kanter, og
et afsluttende Motorball Race afgør hen-
des skæbne. 

Vurdering
Når Robert Rodriguez sidder i instruk-
tørstolen og James Cameron står bag
manuskriptet, så er der meget, der peger
i den rigtige retning. Og de forventninger
lever filmen bestemt også op til. 
Camerons involvering sørger selvfølgelig
for, at de visuelle effekter når nye højder.
Kampscenerne og de vanvittig impo -

nerende Motorball Races foregår i et
sindssygt imponerende klippetempo,
uden at man som tilskuer mistet pusten
eller indlevelsen, som det ellers ofte sker.
Det er intenst og knaldhamrende under-
holdende. Alita vækker, med sine gigan-
tiske øjne, minder om Miyazakis ani-
merede figurer, og det er klassisk
Cameron at have en feminin frontfigur for
fortællingen, der både er hurtig, han-
dlekraftig og helhjertet. 

Filmen foregår i et fremragende tempo,
hvor man ikke keder sig et eneste sekund.
Der er både en udviklingshistorie at følge
med i, et mysterie der skal opklares og en
umulig kamp der skal vindes. Det lykkes
Robert Rodriguez ganske flot at tage sig
tid til det hele, og man underholdes fra
start til slut. Actionsekvenserne er ek-
stremt voldelige, men da det er cyborgs,
der må lade livet, så bliver det, der kunne
være blevet en ubehageligt blodbølge, i
stedet til medrivende kampscener. Det
muliggør også, at filmen kan henvende
sig til de lidt yngre. Og den fortjener
bestemt et stort publikum. Filmen trak
ikke ligefrem fulde huse i de danske bi-
ografer, og derfor er der også god mu-
lighed for, at Alita: Battle Angel kan fun-
gere som et trækplaster ude i børne- og
ungdomsfilmklubberne. 

Indledning
Det vil være oplagt at fortælle lidt om de
CGI-effekter, der er benyttet, for at få ek-
sempelvis Alita til at fremstå så virke-
lighedstro som muligt. CGI står for com-
puter-generated imagery og er altså
computerskabte special effects. Der -
udover kan man fortælle om filmens
manuskriptforfatter, James Cameron, der
jo står bag de to mest indbringende film i
filmhistorien: Avatar og Titanic. Derud -
over kender nogle måske også film som
Terminator og Aliens. 

Jan Frydensbjerg, Film-udvalget 

Alita: Battle Angel 
USA 2019
Instr: Robert Rodriguez
Manus: James Cameron, 
Laeta Kalogridis
Medv: Christoph Waltz, 
Jackie Earle Haley , Rosa Salazar, 
Eiza Gonzalez, m.fl.

Censur: 11
Spilletid: 122 min.
Udl: UIP
Prem: 14/2-2019
Aldersvurdering: Fra 11 år
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BEAUTIFUL BOY

Handling
Journalisten David Sheff har opsøgt en
misbrugsekspert. Ikke for at skrive en ar-
tikel, men for at forstå sin søn, Nic, der er
havnet i et voldsomt stofmisbrug. I et
tilbageblik ser vi sønnens begyndende
nedtur, hvorefter faderen beslutter sig for
at sende ham på en afvænningsklinik.
Desværre hjælper opholdet ikke, og Nic
stikker af fra klinikken til stor frustration
for familien. Faderen finder ham i øsende
regnvejr på gaden – tydeligt påvirket. Nic
kaster op i bilen, og bliver bragt tilbage,
mens det for alvor går op for faderen, hvor
stort et misbrug hans søn er ude i.
Nic får det imidlertid bedre og kommer på
college. Tiden går, og han får en kæreste.
Forholdet går dog i stykker, da Nic begyn-
der at tage kærestens mors piller og
senere starter med at tage metamfeta-
min. Samtidig går det op for David og
hans nye kæreste, Karen, at Nic stjæler
penge fra dem til stofferne. Desperat
prøver David en række stoffer for at kunne
sætte sig i sønnens sted.

I forlængelse af en overdosis bliver Nic
sendt til sin mor, Vicki. I et flashback i
lufthavnen ser vi, at David og Vicki har
været skilt, siden Nic var barn – og fra
første afrejse har David lovet at elske ham
højere end ”alting”. Det løfte bliver sat
alvorligt på prøve, da Nic får et tilbagefald
efter lang tids restitution. David nægter at

hjælpe sin søn. Han må klare sig på egen
hånd, siger han.
Til sidst bliver Nic indlagt, tæt på at dø af
sin rus. David besøger ham på hospitalet,
og de to nærmer sig på en bænk. Fremti-
den er usikker, men slutteksten afslører,
at Nic i dag er stoffri.

Vurdering
Beautiful Boy er en yderst seværdig film-
fortælling om ungdom og identitet - om
familierelationer og det personlige valg i
livet. Om at realisere sig selv som ung og
finde sin plads her i livet, men også om de
følelser, der kan bringe et ungt menneske
i ubalance, selv om livet ser ud til at være
trygt og godt. Det er også en barsk film
om stofmisbrug – i særdeleshed om stof-
fet metamfetamin.

Instruktøren den belgiske Felix van
Groeningen (som lavede den fremra-
gende The Broken Circle Breakdown) blev
inspireret af David og Nics egne person-
lige bøger om stoffer. Fra hver deres side
skildrer de handlingslammelsen i et mis-
brug. Den ene bog igennem en far, David.
Den anden gennem hans søn Nic, der bliv-
er afhængig af stoffet metamfetamin, der
rangerer blandt de hårdeste narkotiske
stoffer.

Fortælleteknisk er filmen bygget op i
 kryds  klip mellem nutid og fortid. Tilbage-

blikkene er ikke kronologiske, men punkt -
nedslag i en række scener, der skildrer
forholdet mellem far og søn, fra Nic var
helt lille. Erindringer giver os som tilskuere
– ligesom det sker for faderen – en indsigt
i, at han også bærer et ansvar for, hvad der
senere sker for sønnen. Filmen viser på
fornem vis de dilemmaer, David og resten
af familien bliver konfronteret med ved
sønnens stadig  stigende misbrug. Vi føler
med den martrede far, der selv med
grænseløs kærlighed og støtte må se sin
søn gå langsomt i opløsning. Det
bekræfter blot filmens klare budskab, at
narkotika er dødsensfarligt, og at stof-
ferne risikerer at nedbryde ikke blot mis-
brugeren, men også de pårørende.

Både Steve Carell som faderen David og
den nye amerikanske wonderkid Timoth-
ée Chamalet (ham fra Call Me by Your
Name) som sønnen Nic er fabelagtig
overbevisende i de to store roller. Carell
det ene øjeblik bekymret og desperat, det
næste øjeblik resignerende. Chamalet
skiftende mellem charmeoffensiv,
selvhad, selvretfærdighed og nedture. Fil-
men virker oplagt til en maraton-aften for
de unge. Her vil den være et godt bud på
en film, som vil skabe diskussion om ung-
domslivet, og de vildveje det rummer. Men
ikke mindst vil filmen kunne relateres til
unges eksperimenter med alkohol og
stoffer

Indledning
Det vil være oplagt at tale om stof- og
alkoholmisbrug i en indledning. Diskuter
hvad der får nogen til at træffe så vold-
somme beslutninger i livet. Diskuter
even tuelt også hvilken betydning  og
hvilke konsekvenser det kan have for fa -
milien eller ens omgangskreds. Hvordan
kan man hjælpe en misbruger ud af mis-
bruget?

Hans Peter Mehlsen, 
Film-udvalget & Aarhus Skolebio

BEAUTIFUL BOY
USA 2019
Instr: Felix Van Groeningen
Manus: Luke Davies, 
Felix Can Groeningen
Medv: Steve Carell, Timothée Chalamet,
Maura Tierney, Christian Convery, m.fl.

Censur: 11
Spilletid: 120 min.
Udl: Scanbox
Prem: 17/1-2019
Aldersvurdering: Fra 14 år
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Handling
Årets indsamling af honning er ovre på
Valmue-engen, men det har været en
sølle høst, så alle bierne må spare på res-
sourcerne for at overleve vinteren. Den liv-
lige bi, Maja, er konkurrenceminded og
fører gerne an i kapløb sammen med sine
lidt mere modstridige venner. Til alles
overraskelse bliver bikuben inviteret til
Honninglegene; en slags OL for elite-bier.
En sådan udfordring er lige i Majas ånd, og
hun melder sig straks som begejstret del-
tager. Desværre følger dén betingelse, at
hvis bikuben taber, skal den aflevere hele
sit honninglager til Bi-Kejserinden, som
Maja kommer til at fornærme i sit forsøg
på at få droppet dette krav. Maja bliver
bortvist, så Valmue-engen ser ud til at
have tabt på forhånd, men Bi-Dronningen
går i forsvar over for den store Bi-Kejse-
rinde (som er hendes egen søster). Det
lykkes at få benådet Maja, som bliver in-
stalleret blandt de konkurrerende. Hun får
tildelt ”Team Valmue”, som et af fem hold
med meget forskellige insekter som del-
tagere. Alle hold skal igennem flere disci-
pliner og dyste om Honning-pokalen. 
Majas umage team består af den dovne bi
Willy, en gnaven edderkop (der ikke stoler
på egne spindeevner), en kakerlak (der har
OCD og er bange for snavs), en bladlus
(med forvrænget stemme, men kan
synge) - og to hærmyrer (velmenende
Arnie & Barnie, der dog er noget klodse-
de). 

Konkurrencerne udspiller sig, og tre hold
falder fra, mens Maja holder skansen -
modsat alle odds. Til sidst står ”Team Val-
mue” og ”Team Tropolis”, ledet af den
ondskabsfulde Violet, tilbage i finalen.
Slaget bliver styret af Bi-God og Bi-Kejse-
rinden, der er Violets forældre, så de øn-
sker selvfølgelig ikke at se datteren tabe.
Den snu Violet går derfor benhårdt efter

andres svagheder. Da alt håb synes ude
for ”Team Tropolis”, dropper Maja og hen-
des hold muligheden for at vinde. I det en-
delige kapløb når Violet først i mål; men
alene, så hun bliver diskvalificeret. Der-
med har Maja og hendes ”Team Valmue”
vundet titlen, æren og den flotte pokal,
men det vigtigste er, at Valmue-engen kan
beholde sin egen honning.

Vurdering 
Filmens udtryk er helt i tråd med den
første film - en ret enkel og farverig ani-
mation, hvor vi igen bliver inviteret ind i
insekternes verden, men historien er
bedre. Bien Maja er en nysgerrig karakter,
der ikke altid tænker sig om og får lyttet til
andre. Hun udvikler sig dog i løbet af
denne film til at tage mere ansvar og stå
ved sine handlinger bl.a. ved at opfordre til
sammenhold og loyalitet på sit umage
hold på en tillidsfuld måde. Bien Violet er

en lidt led figur, men filmen lader os for -
stå, at hun bare ønsker at få anerkendel-
se fra sin mor og far (henholdsvis Bi-Kej-
serinden og hendes stabschef). 

Filmen er tilladt for alle, men vil være
mest interessant for den yngre gruppe.
Den indeholder nogle scener, hvor Maja og
vennerne er i fare og må flygte fra forskel-
lige trusler. De møder uhyggelige væsener
gennem sære landskaber, men klarer
skærene og kommer hurtigt videre. Fil-
men har generelt en varm stemning og
”skurkene” er let genkendelige. Alting
ender godt, da de ”rigtige” vinder - og Vio-
let viser sine gode sider, så den vurderes
ikke så skræmmende. Dog vil jeg først an-
befale den til børn over 5-6 år. 
I den første film om Bien Maja blev vi
præsenteret for hovedpersonen som den
lidt hektiske og utilpassede unge bi, der
går sine egne veje. 

Det er absolut en bedre to’er. Majas nye
statement, at ”alle har et talent” er et
tema, der kan findes i mange andre film,
hvor stærke overlegne typer prøver at ka-
nøfle de mindre selvsikre, der dog kan vise
sig at være mindst lige så seje, f.eks. i Bu-
ster Verden og Karate Kid.
Det er en sød fortælling om mod og an-
svar, der kan vises for de yngste. 

Indledning
Det kunne være oplagt at tale om bier og
deres samfund, hvor samarbejde og loya-
litet er altafgørende. Det kunne også være
om de Olympiske Lege, selvom det er
nogle anderledes discipliner Maja og de
andre bliver udsat for. Sammenhold står
centralt i denne film, men også det at op-
muntre og støtte hinanden.

Kirsten Østergaard Nielsen, 
Film-udvalget & Aarhus Børnefilm 

Bien Maja på nye 
honningeventyr
Tyskland 2018
Instr: Noel Cleary, Sergio Delfino, 
Alexs Stadermann
Manus: Noel Cleary, Fin Edquist, 
Alexs Stadermann

DK stemmer: Rose-Maria Kjær-
Westermann, Mathias Klenske, 
Tom Jensen, Anette Støvelbæk m.fl.
Censur: A
Spilletid: 85 min.
Udl: UIP
Prem: 26/7-2018
Aldersvurdering: Fra 5 år
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BOHEMIAN RHAPSODY
Handling
Åbningsscenen. Freddie Mercury og ban-
det Queen er få minutter fra at gå på sce-
nen til Live Aid-koncerten på Wembley
Stadium. Året er 1985. 

Flashback og filmen starter sin fortælling.
Vi er i året 1970, hvor Freddie arbejder med
bagagen i Heathrow lufthavn. Han tager til
en koncert på en klub, hvor bandet ender
med at mangle en forsanger. Samme
aften møder han Mary, som han indleder
et længerevarende forhold til. Freddie får
overbevist bandet om, at han skal være
deres nye forsanger, og efter en lidt aka-
vet start, får han vist sit talent. Queen er
dermed født.
Fem år senere er de efterhånden slået
igennem, men har endnu ikke vist deres
fulde potentiale. Efter utallige diskussio-
ner og kontroverser med både manager,
pladeselskaber og i selve bandet, udgiver
de ‘Bohemian Rhapsody’ som deres
næste single. Det bliver ikke et hit med
det samme, men pladen ‘A night at the
opera’ bliver startskuddet til en verdens-
omspændende turné, hvor de vokser sig
større og større i folks bevidsthed. I
samme periode kæmper Freddie med at
undertrykke sin homoseksualitet, der dog
er blevet synlig for Mary, og de går fra hin-
anden. 

1980. Freddie er verdensstjerne og Queen
er på alles læber. De udgiver flere store
hits og har stor succes, men Freddies liv
falder langsomt fra hinanden. Han er
ensom og lever af at holde store fester og
være påvirket af alkohol og stoffer. Fred-
dies manager Paul fører ham bag lyset, og
det bliver langsomt enden på Queens
storhedstid. Fire år efter går det op for
Freddie, men der er det næsten for sent.
Hans livsstil har gjort, at han har mistet
alle omkring sig - og endnu værre, så bli-
ver han testet hiv-positiv og får konstate-
ret sygdommen AIDS. Det lykkes dog at
klinke skårene med de gamle bandmed-

lemmer og venner i Queen, og sammen
gør de sig klar til filmens afsluttende
scene. Live Aid-koncerten på Wembley
Stadion. 

Vurdering
Hele filmens omdrejningspunkt er den le-
gendariske Live Aid-koncert fra 1985, hvor
Freddie Mercury sammen med Queen
skabte en af de mest episke og kuldegys-
fremkaldende liveoptrædninger. Både
kompositorisk, visuelt og på skuespilfron-
ten er disse scener så væsentlige for,
hvorfor filmen fungerer så godt, som den
gør. Det er både filmens start og slutsce-
ne, og den synliggør på fantastisk vis,
hvordan det er lykkes at genskabe ikke
bare den musikhistoriske begivenhed,
men også Freddie Mercury. For Rami
Malek er Freddie. Hele vejen igennem. Og
det er så fornemt skuespilarbejde at gen-
skabe en så unik og kendt personlighed.
Tilsat humor, et klassisk Hollywood-
 opbygget manuskript og et fantastisk
 sound track, bliver Bohemian Rhapsody
en fantastisk biografoplevelse, hvor man,
på trods af kendskabet til det meste af hi-
storien, lader sig fange ind i filmens uni-
vers - og underholdes, mindes og be-
væges. 

At filmen har fået den kolossale succes,
skyldes ikke mindst dens evne til også at

tale til nutidens unge publikum, der har
skabt endnu en generation af Freddie-
fans. Derfor er den også et fremragende
bud på en film til de ældste i vores klub-
ber. Den fortæller både om en tid, et men-
neske og en skæbne, der kun kan gå lige i
hjertet. 

Indledning
Det giver sig selv, at en indledning til Bo-
hemian Rhapsody må og skal omhandle
Freddie Mercury og bandet Queen. Man
kan vælge at lægge vægt på en fortælling
om Live Aid-koncerten i 1985, der jo var en
koncert begivenhed, der havde som for-
mål at samle penge ind til nødhjælpsar-
bejdet i Etiopien. Man kan også vælge at
fokusere på AIDS-sygdommen og Freddie
Mercurys homoseksualitet, der faktisk
ikke fylder meget i filmen. Det vil være in-
teressant for de unge at høre om, hvordan
AIDS fyldte dagsordenen i 1980ér ne og
skabte både frygt og fordomme i mange
år. Sidst, men ikke mindst, bør man også
hylde musikken. Det kan både gøres ved
at fortælle om, hvordan Queen var nyska-
bende og originale i deres udtryk, ved at
spille deres musik eller måske efter fil-
men ved at gense den originale optræden
fra Live Aid-koncerten (der kan findes på
YouTube). 

Jan Frydensbjerg, Film-udvalget

Bohemian Rhapsody
USA 2019
Instr: Bryan Singer
Manus: Anthony McCarten, Peter Morgan
Medv: Rami Malek, Joseph Mazzello,
Mike Myers, Lucy Boynton, m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 134 min.
Udl: Nordisk
Prem: 1/11-2018
Aldersvurdering: Fra 13 år
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BRAKLAND
Handling
Simon flytter med sin mor til Vesterby – et
sted i en udørk af Udkantsdanmark.
Faderen er ikke med, og det antydes, at
der er problemer mellem Simons foræl-
dre. Simon føler sig både bitter og frustre -
ret over at være blevet rykket op med
rode.

Simon skal starte i 10. klasse, og i for -
bindelse med et projektarbejde i skolen,
som drejer sig om at lave en kortfilm om
et tema i lokalsamfundet, bliver Simon
parret med klassens noget konfliktfyldte
fyr, Bjarke. Bjarkes far er byens matador
og ejer Vesterby Audio, som er en høj-
talerfabrik. Drengene beslutter sig for,  at
tage udgangspunkt i fabrikken. De kalder
filmen for ”Abernes planet”, da de opfat-
ter både borgerne i den lille by og arbej -
derne på fabrikken som aber. Og alfahan-
nen er selvfølgelig Bjarkes far.

Det viser sig imidlertid, at Bjarkes far har
svindlet med sin højtalervirksomhed, og
som en konsekvens heraf hænger han
sig. Ved begravelsen anklager Bjarke hans
fars medarbejdere for ikke, at have gjort
noget for at hjælpe hans far. Bjarke synker
mere og mere ned i en selvdestruktiv der-
oute. Simon forsøger at opsøge Bjarke
uden held.

Simons mor, som længe har været
bekymret for hendes søns forhold til
Bjarke, vil tilbage til København og med-
deler Simon, at de tager afsted om 3
dage. Bjarke og Simon mødes. Bjarke
giver Simon en gave, som viser sig at
være en video, der antyder, at Bjarke vil
begå selvmord.
Simon og hans mor forlader byen. I den
afsluttende scene afleverer Clara, en pige
fra klassen, som Simon har haft et forhold
til, den sidste del af filmen til klasselæ -
reren. Simon har selv lavet slutningen.
Heri undskylder han, at han ikke gjorde
nok for Bjarke.

Vurdering
Brakland er en ungdomsfilm, som på
overfladen handler om noget velkendt –
noget vi har set før. Unge frustrerede
typer, unge som svigtes af deres forældre,
venskab og rodløshed. Men som film er
den ganske anderledes. Jeg fik, da jeg så
filmen, den samme fornemmelse som da
jeg så Vinterbrødre af den islandske in-
struktør Hlynur Pálmason. Ligesom Pál-
masons film beskæftiger Brakland sig
meget lidt med konkrete detaljer, men
snurrer i stedet rundt om begivenheder,
som ikke altid forløses. Som beskuer får
du sjældent mulighed for overblik, og det
er sikkert et helt bevidst valg af filmens
instruktør.

Når man så også oplever skæve
beskæringer, uskarpt perspektiv, uregel -
mæssigheder mellem billed og lyd og ikke
mindst de håndholdte kamerascener
(hvor drengene selv filmer), ja så står man
med en ungdomsfilm, hvor udtrykket og
filmens form kommer over indhold. Læg
så dertil en heftig og til tider hårdt
pumpende industriel lydside, som
forstærker det urovækkende og ilde-
varslende grundtema i filmen. En lydside
som i øvrigt er lavet af instruktøren selv,
der udover at være filminstruktør også er

en tredjedel i det elektroniske konstella-
tion Av Av Av.

På trods af alt dette, må jeg tilstå, at jeg
som film finder Brakland meget interes-
sant. Jeg synes, det er spændende, at nye
danske filmtalenter tør udfordre en og
lade os blive forvirrede og usikre på, hvad
det hele går ud på, men samtidig giver
mig en foruroligende og kropslig dirrende
filmoplevelse.

Det siger sig selv, at Brakland ikke er for
børnefilmklubberne, men mest er til de
unge til en maraton-aften måske. Den har
som nævnt ovenfor censuren 15 år, hvilket
stærkt begrænser mulighederne for vis-
ning i vores klubber. Dens mørke og ilde-
varslende grundstemning, de dramatiske
og voldelige scener (som dog på ingen
måde er udpenslede) og den dystre lyd-
side har givet filmen censuren 15 år.
Udover temaer som rådløshed og ven-
skab, så har filmen også en selvmords -
tematik, som kan virke skræmmende. 

Indledning
Det er vitalt at fortælle, at denne ung-
domsfilm langt fra ligner, hvad de unge
måske er vant til at se. Det har i høj grad
været instruktørens ønske, at give sin film
udtryk mere end at fastholde os i en let
forståelig handling. Beskriv nogle af fil-
mens filmiske virkemidler, som beskrevet
i vurderingen. Læg dertil filmens lydside.

De tematiske elementer i filmen kan også
nævnes (venskab, rodløshed, opgør).
Filmen er delt op i 3 akter (Abernes Plan-
et – Alfahannen – Bjarkes arv). Fortæl
hvordan det stemmer overens med han-
dlingen. De to unge sammenligner hele
tiden lokalsamfundet med aber og abers
adfærd. Det skildres med krydsklip af aber
i zoologisk have.

Hans Peter Mehlsen, 
Film-udvalget & Aarhus Skolebio

Brakland
DK 2018
Instr: Martin Skovbjerg Jensen
Manus: Christian Gamst Miller-Harris
Medv: Jonas Bjerril, Vilmer Trier Brøgger,
Emma Sehested Høeg, 
Sophia Andersen Martinussen m.fl.

Censur: 15 
Spilletid: 93 min.
Udl: Reel Pictures
Prem: 22/11-2018
Aldersvurdering: Fra 15 år
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BUMBLEBEE 
Handling
Autobotten Bumblebee kommer ned på
den blå planet jorden anno 1987, efter at
de ondsindede Decepticons, under vold-
somme kampe, har udraderet Cypertron.
Missionen er, at oprette et hovedkontor og
forsvare jorden mod fjenden Decepticons.
Kampen mellem Bumblebee og de onde
Decepticons fortsætter således på jor-
den, hvor Bumblebee rammes hårdt og
mister både stemmen og hukommelsen.
Da den mutte og bilglade enspænder
 teenagepige, Charlie, blandt hensatte
gamle vrag af både og biler, finder en
gammel udkørt Beetle, opfyldes Charlies
drøm om, at få sin egen bil, ligesom de
populære i skolen. Det viser sig, at den
gule Beetle er en Autobot, og de to udvik-
ler hurtigt et varmt og nært venskab.
Charlie giver den gule robot navnet Bum-
blebee, fordi han lyder som en humlebi.

Alt imens Charlie og Bumblebee udvikler
deres venskab, gør to Decepticons agen-
ter alt for at finde og tilintetgøre Bumble-
bee og overtage magten over den blå pla-
net Jorden.

Handlingen tager hurtigt fart og Charlie
må gå all in i kampen mod de onde De-
cepticons. Både for at beskytte sin naive
og venligtsindede Autobot ven fra de to
onde Decepticons, men også fra den
Amerikanske efterretningstjeneste, som
har fået den fejlagtige opfattelse af, at det
er Bumblebee der er fjenden og de to De-
cepticons der er vennerne. Charlie og
Bumblebee sætter alt ind for at redde jor-
den.

Vurdering
Bumblebee er den sjette ”Transformers ”-
film i Transformers-serien, men filmen
adskiller sig betragteligt fra de 5 første
’Transformers’, hvor instruktøren Michael
Bay overgik sig selv, fra film til film, og
scene til scene i computeranimerede
action. Instruktøren Travis Knight har med

historien om Bumblebee lavet en rigtig
god og anderledes Transformers film,
som balancerer fint mellem fortællingen
om et varmt venskab mellem en Autobot
og den mutte teenagepige samt compu-
teranimerede autobots kampe mellem
det gode og det onde i en overjordisk krig
og deres kamp om den blå planet. Med
den atypiske titel på denne sjette Trans-
formers film, opnår man også at udtrykke,
at filmen ikke er som de 5 tidligere Trans-
formers. Dette synes jeg, er et godt valg,
fordi filmen adskiller sig så meget fra de 5
første ’Transformers’, så med en ny titel
pustes ny energi i serien. Filmen er under-
holdende fra start til slut. Og selv om
Bumblebee også indeholder voldsomme
computeranimerede kampe mellem det
gode og det onde, er det stadig på et ni-
veau, hvor større børn kan være med.
Både Bastian på 13 år og Veronica på 10 år
syntes, at filmen var god, men jeg er ikke
enig i censuren 7.

Indledning
Filmens historie er godt fyldt ud med en
god fortælling med flere facetter. Dels ved
filmens hovedtema; de gode Autobotters

kamp mod de onde Decepticons. Dels ved
fortællingen om den ensomme og mutte
unge pige, Charlie, der føler sig alene i sin
sorg efter faderens pludselige død og i
teenageårenes søgen efter sig selv. Og
ikke mindst ved venskabet mellem den
gode Autobot, der med et bankende hjer-
te af metal skaber bånd til enspænderen
Charlie, som er et svært sted i livet og
pludselig finder en mening med det hele. 
Der er derfor rigeligt med indhold til en
indledning. Det er oplagt, at tale om den
teknologiske udvikling, og i den forbindel-
se måske snakke om internettets mulig-
heder og farer, hvor man skal passe på,
hvordan man forholder sig til sin sikker-
hed og sin adfærd ikke mindst.

Er man mere til de lidt blødere værdier er
der rigeligt, at tage fat i, idet filmen byg-
ger på venskabet mellem Charlie og Bum-
blebee, om Charlies sorgbearbejdelse
efter faderens død samt om teenageåre-
nes evige søgen efter sig selv og sin plads
i gruppen.

Bastian Slouborg Evert, 13 år og 
Kristine Slouborg, DaBUF 

Aktivitets-udvalg & Sidesporet - Holbæk

Bumblebee
USA 2018
Instr: Travis Knight
Manus: Christina Hodson
Medv: Hailee Steinfeld, John Cena, 
Dylan O’Brien, Justin Theroux, m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 113 min.
Udl: UPI
Prem: 3/1-2019
Aldersvurdering: Fra 8-9 år
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CAPTAIN MARVEL

Handling
Langt ude i rummet møder vi den unge
Kree-kriger Vers, der sammen med de
andre rumvæsener og Kree-krigere tager
på en mission for at stoppe en gruppe
rum-terrorister, der kaldes for Skrulls. Vers
har helt særlige superkræfter, skyder med
energibølger og har forøget styrke og ud-
holdenhed. Men det hjælper hende ikke.
Missionen mislykkedes og Vers lander på
planeten Jorden i året 1995. Her fortsæt-
ter hun jagten på Skrulls, der ligeledes
jagter hende. Skrulls kan skifte identitet
og låne andre menneskers identitet og
udseende, så Vers er konstant på vagt
overfor de jordiske mennesker, hun
møder. Således også agenten Fury, som
hun hurtigt får følgeskab af. Hans pri-
mære fokus er, at afdække trusler udefra
og nu viser det sig altså, at truslen kom-
mer fra det ydre rum. De to får langsomt
dannet et makkerpar, der begge har til for-
mål at redde Jorden og bekæmpe  Skrulls-
terorristerne. 

I takt med at Vers tilbringer tid på Jorden,
går det mere og mere op for hende, at hun
har en historie på planeten. Hun begynder
at huske flere og flere ting, og ser brud-
stykker af minder, der blandes sammen
med opgør i rummet. Sammen med Fury
forsøger hun at afdække, hvilke hemme-

ligheder hendes mystiske fortid gemmer
på. Det fører dem bl.a. frem til Vers bedste
veninde fra tiden på jorden, flypiloten
Maria, og historien om et flystyrt, der
måske gemmer på hele hemmeligheden.
Vers opdager, at hendes rigtige navn fak-
tisk er Carol Danvers, og i takt med at de
kommer tættere på sandheden, opdager
de også, at Skrulls ikke er fjenden i rum-
met, men at den faktisk kommer fra en
helt anden og uventet kant. Denne vished
resulterer i et nødvendigt opgør imod de
virkelige fjender, og Carol Danvers må
sammen med nye venner tage et endeligt
opgør ude i rummet.

Vurdering
Marvel Studios har i det sidste årti spyttet
den ene superhelt ud efter den anden, og
nu er turen så kommet til at også Carol
Danvers/Captain Marvel kan blive en del
af det stødt voksende Avengers-hold. 

Filmen kræver ikke, at man er bekendt
med de andre Avengers-film eller figurer,
og den kan sagtens stå alene. Især fordi
opbygningen adskiller sig lidt fra de øvrige
Marvel-film, med en lidt uklar og sprin-
gende kronologi. Det har sine styrker og
svagheder, men giver ihvertfald et frisk
pust til genren. Afslutningsvis binder fil-
men sig dog sammen med Avengers-hol-

det, og der skabes en forbindelse, der gør
at vi forstår, at filmen kan/skal ses som en
historie, der bliver startskuddet til Furys
organisation af superhelte i S.H.I.E.L.D. 

Det er helt klart i scenerne på jorden, fil-
men fungerer allerbedst. Her bliver der lidt
mere tid til at komme i dybden med per-
sonerne og actionsekvenserne fungerer
upåklageligt. Samtidig formår filmen at
skabe et rigtig fint tidsbillede fra 1995,
hvor der gemmer sig masser af intertek-
stuelle referencer og et genkendeligt mu-
sikalsk lydbillede, der vækker genklang,
hvis man er så gammel, at man var ung i
den tid. Denne genkendelsens glæde
kommer derfor ikke nutidens unge til gavn
og derfor skal den først og fremmest le-
vere på de visuelle effekter - og det gør fil-
men bestemt også. Man kan dog ikke
undgå at være en lille smule skuffet over,
at persontegningen af den første kvinde-
lige superhelt i Marvel-universet bliver så
tyndbenet. Nok fremstår Brie Larson som
Carol Danvers robust, cool og rap i replik-
ken, men man kommer aldrig rigtigt ind
under huden på hende. 

Indledning
Det kan give god mening at fortælle lidt
om Marvel-universet forud for visningen
af Captain Marvel. Selvom filmen godt
kan stå alene, så har - særligt afrundingen
på den - en tydelig henvisning og sam-
mensmeltning med The Avengers-univer-
set. Man kan passende fortælle om de
mange forskellige superhelte fra Marvel,
hvor Avengers-figurerne selvfølgelig er de
bedst kendte. I den forbindelse kan man
også komme omkring Stan Lee, der gik
bort i slutningen af 2018. Han hyldes i fil-
mens indledning, og var som tegneserie-
forfatter hovedmanden bag mange af de
figurer, som i disse år skaber den ene
blockbuster-succes efter den anden.  

Jan Frydensbjerg, Film-udvalget

Captain Marvel
USA 2019
Instr: Anna Boden, Ryan Fleck
Manus: Anna Boden, Ryan Fleck, Gene-
va Robertson-Dworet
Medv: Brie Larson, Samuel L. Jackson,
Gemma Chan, Mckeena Grace, m.fl.

Censur: 11
Spilletid: 128 min.
Udl: Disney 
Prem: 6/3-2019
Aldersvurdering: Fra 11 år
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CINEMA PARADISO
(MINE AFTENER I PARADIS)

Handling
I en lille by på Sicilien leve drengen Toto
alene med sin mor, men i biografen har
han vennen og operatøren Alfredo. De to
har samme lidenskab – nemlig filmhisto-
rien. Dette deler de med Cinema Paradi -
sos øvrige tilskuere. Til tider er der så
mange, at de ikke kan være i biografmør-
ket, men Alfredo klarer situationen ved at
sende billedet ud på en husvæg. Der op -
står brand og Alfredo mister synet, men
bistået af Alfredo overtager Toto pladsen.

Da Toto vokser op, bliver han forelsker i
den uopnåelige; hun er fra et andet so cialt
lag. Han beslutter at rejse fra øen, efter
Alfredo opfordrer ham til at drage ud og få
opfyldt de drømme, han selv har haft. 

20 år senere vender Toto tilbage fra Rom.
Nu er han anerkendt filminstruktør. Årsa-
gen til at han vender tilbage er Alfredos
død, og hans mor har bedt ham komme.
Vi befinder os nu i firserne. Under ophol-
det ser han sin barndoms drøm i form af
Cinema Paradiso synke i grus for at vige
pladsen for en parkeringsplads. Da Toto

vender tilbage fra Rom, har han arven fra
Alfredo med – en rulle film!

Vurdering
Der kan være langt mellem mestervær-
kerne – men her er et af dem. Hyldesten til
filmstrimlen; en gave til mennesker i alle
aldre, som elsker film, og til os, der gerne
vil formidle den gode filmhistorie. Den
giver os fornyede kræfter, så vores biograf
ikke skal synke i grus. Det er en guddom-
melig mængde af vinkler, som denne
pragtfulde tåreperser kan ses fra. 

Jeg indrømmer det blankt: Cinema Para-
diso er en af mine yndlingsfilm. Hvem, der
havde et løvehoved som filmhistorien
kommer ud af. Det har Cinema Paradiso. 
I første halvdel af filmen blomstrer poesi-
en i det voksende, enkle og varme ven-
skab mellem de to filmelskere – hvorimod
en større grad af livets alvor sniger sig ind
på dem i anden halvdel, uden at filmens
umiddelbarhed fordufter på noget tids-
punkt. Den rører ved hele følelsesregistret
i sin beskrivelse af venskabet mellem
operatøren Alfredo og drengen Toto. Der

er episoder, der til at dø af grin over. Der er
klip, der kalder på ”åh, hvor er det synd”.
Der er sekvenser, hvor brillerne dugger og
tårerne triller, fordi der skildres noget
menneskeligt smukt, og der er frydefulde
tårer for den, der elsker filmen og al dens
væsen. Vi glemmer sammen med de øvri-
ge tilskuere i Paradiso tid og sted – og føl-
ger historien på lærredet – og i salen. Fil-
men vises først ucensureret indtil
præsten har løftet sin magtfulde arm og
derefter følger den offentlige – uden hede
kys og bare skuldre. 

Oscaren i 1989 var velfortjent. Også selv-
om den udkonkurrerede var Dansen med
Regitze. Nu er chancen til stede for at vise
den gode filmhistorie. Og når de griner og
græder, så er det næsten som om, man
selv har fået dem til det, som Alfredo
siger. Det er en film som ingen andre. En
komedie, en tragedie, et melodrama, et
idédrama. 

Indledning 
Vælger man at sætte den nu over 30-
årige filmperle på programmet, skal man
først og fremmest gøre opmærksom på,
at tempoet nok er en smule mere tilbage-
lænet, end hvad børn og unge er vant til i
2019. Når det så er sagt, så er det en film,
der stadig kan tale til filmelskere i alle
aldre. Det er en kærkommen mulighed for
at hylde filmmediet og filmhistorien i ind-
ledningen, og måske endda hive den loka-
le filmoperatør ned i salen for at fortælle
lidt om, hvordan filmforevisningerne fandt
sted i gamle dage - og hvordan det fore-
går i den digitale verden i dag. 

Tidligere anmeldelse: Jette Carlsen,
DaBUF Formand & Lemvig Børnefilmklub

Indledning: Jan Frydensbjerg, 
Film-udvalget

Cinema Paradiso 
(Mine aftener i Paradis)
Frankrig/Italien 1989
Instr: Giuseppe Tornatore
Manus: Vanna Paoli, Giuseppe Tornatore
Medv: Philippe Noiret, Antonella Attili,
Enzo Cannavale, Isa Danieli

Censur: 7 
Spilletid: 122 min.
Udl: Another World Entertaintment
Prem: 26/1-1990 - repremiere 13/9-2018
Aldersvurdering: Fra 10 år
NY DIGITAL KOPI
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Handling
Historien fortsætter kort efter den slutte-
de i den første film om De Utrolige i 2004.
Superhelte er blevet forbudt, fordi den
skade, de påfører, slet ikke står mål med
den skade, de forhindrer. Så familien Parr
skal (forsøge at) affinde sig med at være
en almindelig familie med lønarbejde og
faste arbejdstider. Det er ikke let.

Så da fru Tarr (Elastipigen) bliver tilbudt at
arbejde som superhelt for et firma, er hun
ikke sen til at takke ja - selvom det bety-
der, at hr Tarr (Hr Utrolig) skal gå hjemme
og passe de huslige pligter. Hun skal have
et kropskamera på sin dragt, så offentlig-
heden kan se, hvilke fantastiske og livs-
nødvendige bedrifter, hun udfører. Ejeren
af firmaet, Winston Deavor og hans søster
Evelyn har en drøm om igen at lovliggøre
superhelte. I mellemtiden går Hr Utrolig
hjemme og er hverken særligt begejstret
for eller specielt god til at tage sig af børn
og hjem.

En ny superskurk, Skærmhackeren, ser
dagens lys, og forvandler sine ofre til vilje-
løse zombier, når de tryllebundet fortaber
sig i deres skærmer. Elastipigen bekæm-
per Skærmhackeren og synes, at overvin-
de ham, men han er bare en lokkedue.

Den virkelige skurk er Evelyn, som har en
plan om at dræbe alle tidligere superhel-
te. Og så er der ellers bud efter hele fami-
lien Utrolig, deres superheltekollegaer og
al den kløgt og snilde, de tilsammen kan
mønstre.

Vurdering
Starten på De Utrolige 2 var så hæsblæs-
ende i biografen, at jeg følte mig hensat til
mine teenageår med James Bond:
Måbende og fuldstændig uforberedt på,
hvad det næste ville blive. Og måske ikke
uden grund: Filmen er sat i en ubestemt
fortid, hvor fremtiden syntes lys og loven-
de. En del af interiøret kunne sagtens
være løftet ud af en Bond-film og placeret
i denne film. Dette blot for at sige, at for-
tælleglæden er smittende, og at plottet
overraskede for i hvert fald denne karakter.

Personernes psykologi er nuanceret be-
skrevet - og beroligende genkendelig;
selvom man har superkræfter, er det med
puberteten og kærlighedslivet stadig
enormt udfordrende. Uanset hvor stærk
man er, udfordrer ukendte opgaver stadig.
Og selvom kvinder påtager sig hovedpar-
ten af familiens forsørgelse, skal hun sta-
dig være super fleksibel og parat til at
trække læsset i hjemmet.

Til trods for at Skærmhackeren er en
skurk, er det svært ikke at nikke gen- og
anerkendende til pointerne, han frem-
fører. Vi er slaver af vores skærme, og vi
burde løsrive os for at leve et fuldere liv
sammen med rigtige mennesker. Hermed
antydet, at filmen har andet og mere på
hjertet end at underholde. Den er en pro-
vokation og en sten i skoen - alt imens
man bliver fremragende underholdt. En
sikker satsning til årets sæson.

Indledning
Det er muligt, at medlemmerne kender
den første udgave af De Utrolige, men
ingen har nok set den i biografen. Så
måske skal man genfortælle historien i
den: Det er blevet forbudt for superhelte
at optræde som superhelte. Men Hr Utro-
lig gør det alligevel i hemmelighed – også
da han bliver fyret fra sit ’rigtige’ arbejde
og i stedet bliver ansat til at nedkæmpe
en robot, holder han det hemmeligt for fa-
milien. Men det er kun, fordi familien hjæl-
per ham, at han i sidste ende overlever –
og at superheltene igen får lov at virke
som superhelte (om end det altså bliver
meget kort tid).

Kim Bruun, Film-udvalget & 
Odense Filmklub for Børn og Unge

De Utrolige 2
USA 2018
Instr & manus: Brad Bird
Dk Stemmer: Torbjørn Hummel, 
Sofie Stougaard, Maja Iven Ulstrup, 
Frederik Riebeling Jørgensen, m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 118 min.
Udl: Disney
Prem: 30/8-2018
Aldersvurdering: Fra 6 år
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Handling
Velkommen til teatertruppen fra gården i
Blomsterdals forestilling. Første fortæl-
ling hedder ‘En baby levering’. Vi møder
Gris, som passer sin have og er meget or-
dentlig med sine ting. Han får besøg af
And og Kanin, som er håbløst uansvarlige.
En stork overlader opgaven med at afle-
vere en baby til And og Kanin. Gris kan ikke
få sig selv til at overlade det til de to efter
at de har forsøgt at løse opgaven med en
katapult. De drager afsted sammen og
undervejs møder de en sulten ulv, som
And og Kanin ikke er bange for førend det
næsten er for sent. Heldigvis lykkes det at
få leveret babyen – og til de rigtige foræl-
dre i andet forsøg!

Anden fortælling hedder ‘Den store styg-
ge ræv’. Ræv er sulten – men ikke særlig
styg. Ræv får tæv af hønen og tilbage i
skoven venter Ulv og er utilfreds med det
manglende bytte. Så Ræv stjæler tre æg
fra hønen og venter på de udruges. De tre
kyllinger kalder Ræv for mor og mens Ræv
venter på at de vokser sig store og til et
godt måltid, bliver han glad for kyllinger-

ne. Ulv gør grin med Ræv og hans mang-
lende evne til at være En Stor Styg Ræv.
Kyllingerne forstår først til sidst, at Ulv er
farlig. De og Ræv bliver reddet af hønsene.
Ræv vil ikke forlade kyllingerne og ender
hos hønsene, som den hjælper med selv-
forsvars øvelser.

Tredje fortælling hedder ‘Julen skal redde-
s’. And og Kanin ødelægger en julemand
af plastic og tror, de har slået julemanden
ihjel. And vil være julemand og redde
julen. Hunden på gården forsøger at få
Gris til at forstå, at han skal lade Kanin og
And blive voksne ved at lære af deres fejl-
tagelser. Men Gris drager med And og
Kanin ud i verden for at dele gaver ud.
Efter en flyvetur ser vi en far klæde sig ud
som julemand med sin kones hjælp.
Deres tre børn sidder i stuen og diskuterer,
at der må være mere end en julemand. På
taget står Gris, And og Kanin – Gris ryger i
pejsen og bliver fulgt af And i julekostu-
me. Nu jager faren And og de andre, så
børnene bliver bekræftet i, at der er mere
end en julemand. Tilbage på taget ser
Kanin, at den rigtige julemand er i knibe og

de redder ham. Historien slutter med en
masse gaver i hønsegården rundt om
 jule  træet, hvor kyllingerne har en fest
med deres gaver. Hunden tror ikke på ju-
lemanden, men får en gave – da et
kødben lander i hovedet på den.

Vurdering
Filmen er lavet af de samme som lavede
Ernest & Célestine i 2012, om det umage
venskab mellem en bjørn og en mus. Den
har en dejlig streg og samler tre historier,
som kan ses uafhængigt af hinanden,
men samlet giver til hinanden. Det er en
film, som børn og voksne vil kunne se
sammen og få noget forskelligt ud af. Der
er humor, som vil gå henover hovedet på
de mindste børn, men som underholder
de voksne. Jeg vil vise den for de 5-6-
årige, som årets julefilm. Men der er mas-
ser af humor og emner til, at give de 7-9-
årige en god filmoplevelse også.

Indledning
Der er mange emner i filmen, som børn
kender fra deres hverdag og som man kan
snakke om. Storken, som er lusket og
lader som om den er skadet, fordi den ikke
gider levere babyen. And og Kanin, som
ødelægger andres ting uden at føle anger
og er uansvarlige i deres handlinger. Gris,
som er venlig og hjælpsom, men også
overansvarlig og forsøger at løse alle pro-
blemer. Hund, som er doven og kun gør
det absolut nødvendige arbejde. Ulv, som
er egoistisk og farlig. Ræv, som ender
med at gå mod sin natur og flytter ind hos
hønsene. Hønsene, som tager sagen om
deres sikkerhed i egen hånd og udøver
selvtægt. På teatret har de dog fundet ud
af at leve sammen og fortælle os deres
historier.

Hanne Cramer Køppler,
Slangerup Børne- og 

Ungdomsfilmklub - Holger

Den store stygge ræv
Frankrig 2017
Instr: Patrick Imbert, Benjamin Renner
Manus: Benjamin Renner, Jean Regnaud
Dk Stemmer: Simon Stenspil, 
Michael Lundbye Slebsager, Allan Hyde,
Jens Sætter-lassen, m.fl.

Censur: A
Spilletid: 83 min.
Udl: Angel
Prem: Ingen bioprem.
Aldersvurdering: Fra 5 år
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FANTASTISKE SKABNINGER: 
GRINDELWALDS FORBRYDELSER

Handling
Den onde troldmand, Gellert Grindelwald
er blevet afsløret og fanget af Newt Sca-
mander. Grindelwald er dog en dygtig
troldmand med store overtalelsesevner
og ikke let at holde fanget, så han flygter.
Hans drøm er at skabe en race af fuld-
blodstroldmænd, der skal herske over
både magiske og ikke-magiske væsener.
Den politiske ledelse  for troldmænd i
både USA og England har en hård linje
over for både Grindelwald og almindelige
menneskers kendskab til trolddomsver-
denen. I London får Newt, som er specia-
list i magiske skabninger, rejseforbud.
Samtidigt hersker der stor mistro til Albus
Dumbledore, som mange regner for den
største troldmand nogensinde. Dumble -
dore er rektor på troldmandsskolen Hog -
warts og Newt er en af hans tidligere ele-
ver. Dumbledore forsøger at hjælpe i kam-
pen mod Grindelwald ved at sende Newt
til Paris, hvor både Credence og Grindel -
wald befinder sig.

Credence er en ung mand, hvis magiske
kraft har været holdt nede. Derfor kommer
hans magi til udtryk som en ødelæggen-
de kraft, som han har svært ved at styre.
Grindelwald og Dumbledore har i deres
ungdom indgået en blodpagt, som bety-
der at de ikke kan kæmpe direkte imod
hinanden. Derfor forsøger Grindelwald at
få Credence over på sin side, så han kan
kæmpe mod Dumbledore. Credence har
før fået hjælp af Newt, så Dumbledore øn-
sker derfor, at Newt skal hjælpe Credence
og holde ham fra Grindelwald.

I Paris holder Grindelwald tale for en stor
forsamling troldmænd og opfordrer til, at
de skal følge ham og gå imod ministeriet
for magi. Stemningen svinger til hans for-
del da ministeriets mænd ankommer og
lidt kluntet får dræbt en af tilhørerne. Det

lykkes kun at forhindre at Paris bliver lagt
i ruiner fordi Nicolas Flamel sammen med
Newt og andre får slået en ring om øde-
læggelserne.

Nu tager Newt til Hogwarts og møder
Dumbledore, hvor han afslører, at han ved
hjælp af en Nifler har fået fat i blodpagten
og spørger om Dumbledore kan ødelægge
pagten. Nu må vi se, siger Dumbledore og
så klippes der til Grindelwalds fæstning,
hvor vi ser at Credence får en tryllestav…

Vurdering
Dette er film to i en serie på fem. Grindel -
walds handlinger er fra starten morderi-
ske, mens han senere samler en stor
mængde troldmænd og hekse, som han
med sin tale overbeviser om, at de skal
følge hans sag. Det, at ondskaben kan
være både tydelig og mere skjult, er en
god pointe. På den anden side står Dum-
bledore og Newt, der ønsker at tjene det
gode, men får sat hindringer i vejen af po-
litikerne og embedsværket i troldmands-
verdenen. Det er super godt fortalt og
samtidig er der nogle få stille stunder,
hvor der er plads til humor og præsenta -

tion af nogle af de fantastiske skabninger,
som Newt er ekspert i.

I mellem Grindelwald og Newt står Creden-
ce, som den forvirrede unge troldmand,
som forsøger at finde sine rødder og skal
vælge side. Historien foregår 70 år før Harry
Potter kommer til Hogwarts. Den er meget
actionfyldt og mørk, krydret med lidt humor
og mange fine referencer til Harry Potter-
filmene. Den er tydeligvis en del af en serie,
men underholdende i sig selv. Det er abso-
lut en film for 11 år og opefter.

Indledning
Velkommen til en film, hvor almindelige
mennesker er uvidende om det magiske
parallelsamfund omkring dem. Den magi-
ske verden ligner vores, men magien for -
størrer alting - både de fantastiske skab-
ninger, samt de gode og onde gerninger.
Men grundlæggende spørgsmål som,
hvem er jeg og hvilken vej skal jeg vælge
er ens for magikere og muggles/no majs.

Rasmus Køppler, 14 år, 
Slangerup Børne- og 

Ungdomsfilmklub - Holger

Fantastiske Skabninger: 
Grindelwalds Forbrydelser
USA/GB 2018
Instr: David Yates
Manus: J.K. Rowling
Medv: Eddie Redmayne, 
Katherine Waterston, Dan Fogler, 
Alison Sudol

Censur: 11
Spilletid: 134 min.
Udl: SF
Prem: 15/11-2018
Aldersvurdering: Fra 11 år
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FAR TIL FIRE I SOLEN
Handling
Familien skal på ferie på Gran Canaria. Vel
ankommet erfarer de, at der på ferie -
stedet er en konkurrence om at lave den
bedste og festligste familieferie film. Far
vil dog ikke være med, men ændrer
mening, da en anden familie ankommer –
anført af fars værste skolefjende, Bjørn.
Hans familie har vundet prisen de seneste
år. Far lægger herefter en plan kaldet  Ope -
ration Solfamilie. Men modstanderne er
rigtig gode inden for de fem discipliner,
som filmen skal omhandle: vandski, dyk -
ning, fitness, boldspil og mini zoo. Far
tager sig af vandski, Ole af boldspil, Mie af
udspring, Søs af dykning og Lille Per un-
dersøger om der er noget i Mini Zoo. Onkel
Anders er generalen og koordinatoren.
Det går imidlertid ikke specielt godt, und-
tagen for Lille Per som har fundet sam-
men med den anden families yngste,
pigen Olivia. Far tyr derfor til at snyde med
filmoptagelserne.

Ved det store finaleshow afsløres det, at
Fars familie har snydt med øvelserne, og
umiddelbart ser det ud som om Bjørns

familie skal vinde igen. Dog har børnene i
fællesskab arrangeret et sangnummer,
som de fremfører (”Du er god nok, som du
er”), ligesom Lille Per og Olivia optræder
med en hund, som de har fundet i Mini
Zoo. Da også Onkel Anders fremfører et
dansenummer sammen med den anden
families ældste medlem (svigermoderen)
er ikke et øje tørt. Børnene får i fællesskab
pokalen og familierne forsones.

Vurdering
Far til Fire-filmene hører ubetinget til i den
danske børnefilmskat. Ingen tvivl om det.
Far til fire i solen er den 19. film i serien om
den populære familie, og alene det antal
borger for en vis berettigelse. Vel mener
mange, at de gamle Far til Fire film fra
midt halvtredserne og start tresserne var
bedre. Måske. Men det kan også spille ind,
at der er noget nostalgisk, noget
charmerende, noget ægte over de gamle
film, en længsel efter en svunden tid, hvor
alt bare var bedre. Jeg synes, som dette
katalogs evige anmelder af Far til Fire
filmene, at der også i de senere års film
ind imellem har været seværdige film,

som har haft både en god historie og et
budskab at formidle. Det hører også med
til historien, at Far til Fire filmene år efter
år ligger blandt de 10 mest bookede film i
DaBUF. Dette er ikke ensbetydende med
kvalitet, men blot en konstatering af, at
rigtig mange børn har et kært og fint
forhold til filmene. 

Skuespillerholdet er stort set det samme
som fra den forrige film Far til fire på top-
pen. Som oftest er det de ikke professio -
nelle (læs: børnene) som står sig bedst,
hvorimod det kan knibe med, at tage
Thomas Bo Larsen som Onkel Anders helt
alvorligt. Filmen indeholder, som det er
sædvane i Far til Fire-film, en masse
jokes, hvoraf mange desværre suser hen-
over hovedet på børnene. Far til Fire i
solen er rendyrket ubekymret underhold-
ning. Med en tynd tynd historie, en fjollet
far, med en stadig charmerende Lille Per,
med Søs som stadig har kæreste udfor-
dringer, med Mie og Ole som de skarpe og
opfindsomme, en komplet håbløs Onkel
Anders og så selvfølgelig en ørehænger
som afslutningssang. Brug derfor filmen
som det den er – ren underholdning – og
lad panderynkerne blive hjemme.

Indledning
Kom i en indledning ind på Far til Fire –
filmenes lange og enestående plads i den
danske filmhistorie. Oprindelig baseret på
tegnestrimler af tegneren Engholm i
50’erne, hvor disse serier blev til ni Far til
Fire film i det man kalder 1. generationen.
Far til fire i solen er en del af 5. genera-
tions filmene, som indtil nu har omfattet
Far til Fire på toppen (fra 2017) og så
denne.
Man kan evt. drage paralleller til andre
famliefilmserier (Min søsters børn, Krum-
merne) og snakke om, hvad der er godt
ved at se noget genkendeligt.

Hans Peter Mehlsen, 
Film-udvalget & Aarhus Skolebio

Far til fire i solen
Dk 2018
Instr: Martin Miehe-Renard
Manus: Martin Miehe Renard, 
Gitte Løkkegaard
Medv: Elton Rokajaim Møller, 
Laura Lavigne Bie-Olsen, 
Mingus Hassing Hellemann, 
Martin Brygmann

Censur: A
Spilletid: 90 min.
Udl: Nordisk Film
Prem: 28/6-2018
Aldersvurdering: Fra 7 år
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GIRL

Handling
Lara er en 15-årig transkønnet pige, der i
starten af filmen, sammen med sin far og
lillebror, flytter til en ny lejlighed for at hun
kan få lov til at forfølge sin store drøm om
at blive professionel ballerina. Samtidig
med den meget krævende skolestart gen-
nemgår hun adskillige undersøgelser og
hormonbehandlinger, da hun har et
meget stort ønske om, at få foretaget en
kønsskifteoperation - så hurtigt som mu-
ligt. Lara er en pige, født med en drengs
krop.

På balletskolen går det fint. Selvom hun i
første omgang bare er på prøve, bider hun
tænderne sammen og knokler derudaf, så
både blod, sved og tårer flyder fra hende.
I det store billede virker hun til at blive ac-
cepteret, men hele tiden har vi, og Lara,
en fornemmelse af, at hun ikke bare god-
kendes for den hun er. Læreren beder
hende eksempelvis om at holde sig for
øjnene, så de andre piger kan tilkendegi-
ve, om de finder det acceptabelt, at hun
bader sammen med dem.

Intensiteten og frustrationen stiger hos
Lara i takt med at hormonbehandlingen
ikke viser resultater hurtigt nok. Hun ser
dagligt efter tegn på begyndende bryster,
men fortsætter med at tape sig ind forne-
den for at skjule sin penis, så godt som

muligt. Frustrationerne fører til, at hun be-
gynder at tage flere piller, end hun har fået
påskrevet og hun begynder også at tabe
sig kraftigt. Humørsvingningerne fører til
små opgør med faderen, som ellers er en
kolossal støtte for Lara, men som selvføl-
gelig har svært ved helt at forstå alt det,
der rører sig i Lara. 

Lara viser stigende interesse for drenge
og har af flere omgange kontakt til en ung
fyr fra opgangen, som hun også ender
med at være sammen med. Men ingen af
hendes beslutninger og handlinger virker
velovervejede. Istedet sidder man med en
fornemmelse af, at det kan gå helt galt for
Lara, der kæmper og kæmper, men sam-
tidig er så skrøbelig.

En flok af de mest fremtrædende piger på
balletskolen, lokker Lara til at vise sine
mandlige kønsdele frem til en privat sam-
menkomst - og det bliver starten på en
personlig deroute for Lara, hvor man mere
og mere fornemmer, hvordan det hele
krakelerer indeni. Hun kan stadig være
med på balletskolen, men håbet om at få
foretaget en kønsskifteoperation svinder,
da hun både psykisk og fysisk er ved at
falde fra hinanden. Det hele synes de -
sværre kun at pege i en retning, og den
fornemmelse bliver på forfærdelig vis ind-
friet til slut. Heldigvis har filmen en udto-
ning, der giver håber for Laras fremtid. 

Vurdering
Det er en ufattelig barsk fortælling, som
fra start til slut skaber en stor knude i
maven. En knude, der aldrig rigtig forsvin-
der. På mange måder er det en meget
voldsom film at se, fordi historiens alvor
bliver så fornemt tydeliggjort. Først og
fremmest igennem en helt fantastisk
skuespilpræstation af den unge Victor
Polster i rollen som Lara. 

Filmen er inspireret af virkelige begiven-
heder, en transkønnet kvinde og danser
fra Belgien. Det er en vigtig, aktuel og
meget seværdig film, der tager fat i tema-
er, som vi meget sjældent præsenterer for
vores unge mennesker i filmklubberne. Og
netop det, er et vigtigt argument for, at vi
skal vise den. Selvom filmen byder på en
afslutningsscene, der er ekstrem grusom
at iagttage, så er det stadig en film, der le-
verer et nødvendigt budskab til de unge
om at vise forståelse for de mennesker,
der som transkønnede går igennem
mange voldsomme forandringer og over-
vejelser, både fysisk og psykisk. 

Indledning
Girl er en af den slags film, hvor man er
nødt til at gøre publikum opmærksom på,
hvad de kommer til at opleve. For det
unge publikum vil det være vigtigt, at man
forbereder dem på den megen nøgenhed,
der med en transkønnet i hovedrollen,
selvfølgelig afviger lidt i forhold til det, de
er vant til at se. Derudover skal man for-
berede dem på en meget barsk afslut-
ningsscene, hvor det kan blive nødvendigt
at kigge væk. Det er selvfølgelig oplagt at
fortælle om, hvad det vil sige at være
transkønnet og hvad begrebet transition
betyder (den proces, de transkønnede
gennemgår for at kunne fremstå som det
køn, de oplever sig som). Det anslås, at
der er omkring 5.000-6.000 transkønne-
de i Danmark, hvilket også er med til at
understrege filmens relevans.  

Jan Frydensbjerg, Film-udvalget

Girl
Belgien 2018
Instr: Lukas Dhont
Manus: Lukas Dhont, Angelo Tijssens
Medv: Victor Polster,Arieh Worthalter, 
Katelijne Damen, Valentijn Dhaenens

Censur: 15
Spilletid:105 min.
Udl: Filmbazar
Prem: 4/4-2019
Aldersvurdering: Fra 14 år
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HACKER
Handling
Benjamin på 13 år bor på et bosted. Det
har han gjort, siden han var 7 år og hans
mor forsvandt.

I skolen er Benjamin meget populær, da
han har nogle gode hackerevner, som bli-
ver brugt til at ændre hans kammeraters
karakterer, mod betaling naturligvis. I
hackermiljøet går Benjamin under navnet
´Pirat´ og har en hacker ven som hedder
´Ghost’.  

En dag kommer der en ny pige på boste-
det, hun hedder Savannah.

Der er test i skolen og Benjamin hacker
klasselærerens pc og ændrer elevernes
karakterer på skoleintra. Efter testen bli-

ver Benjamin kaldt ind på rektors kontor,
hvor en betjent fra PET (Politiets Efterret-
ningstjeneste) og en fra FE (Forsvarets Ef-
terretningstjeneste), vil snakke med Be-
njamin om hans mor. De har nemlig set en
kvinde, som godt kunne ligne hans mor.
Benjamin ser på billedet og genkender sin
mor, men før han får sagt noget, ringer te-
lefonen hos personen fra Forsvarets Ef-
terretningstjeneste. Med det samme tele-
fonen ringer, kommer Benjamin i tanke
om, at det var den ringetone, han hørte,
da han var 7 år. På det tidspunkt var der
nogle mænd, der jagtede hans mor som
efterfølgende forsvandt. Benjamin be-
slutter sig for at sige, at det ikke er hans
mor, og igangsætter sin egen hemmelige
undersøgelse om, hvad de ved, om hans
mor og hvad der skete. 

Han får hjælp af pigen Savannah, der
gerne vil have ham til at slette hendes
sagsmappe hos kommunen, så hun kan
finde en plejefamilie.

Han forsøger at hacke Forsvarets Efter-
retningstjeneste. Han kommer gennem
deres sikkerhedsnetværk, og får hentet
nogle videoer ned, der omhandler hans
mor, og der finder han ud af, at hun arbej-
dede på en hemmelig opfindelse, som
Forsvarets Efterretningstjeneste gerne vil
have fat i. 

Benjamin og Savannah bliver jagtet af
Forsvarets Efterretningstjeneste, samti-
dig med at Benjamin får kontakt til sin
mor, og hun hjælper Benjamin og Savan-
nah med at flygte fra Forsvarets Efterret-
ningstjeneste. Det går dog ikke som plan-
lagt og de bliver fundet. Benjamin når at
flygte, men det gør hans mor ikke, hun bli-
ver fanget og tvunget til at hjælpe dem
med opfindelsen. Men Benjamin giver
ikke så let op, han vil hjælpe sin mor, og
sætter en redningsmission i gang.  

Vurdering
Det er en rigtig god actionpræget film,
der henvender sig til unge i alderen fra 7 år
og opefter. Filmen kan godt sammenlig-
nes med film som Iqbal-serien eller Klat-
retøsen.
Den leverer et godt mix af underholdning,
spænding, biljagt og mystik i alle filmens
96 minutter, og den kan derfor varmt an-
befales til alle børn og unge.

Indledning
Filmen giver stof til eftertanke. Man sidder
med en fornemmelse af, at vi i den tid, vi
lever i, er konstant overvåget. Alt er com-
puterdrevet og filmet. Det er lidt uhygge-
ligt at tænke på, hvordan det kan misbru-
ges. 

Hadsund Børnefilmklub

Hacker
DK 2019
Instr: Poul Berg
Manus: Poul Berg, Rune Kalle Bjerkø
Medv: Rumle Kærså, Josephine Højbjerg,
Morten Suurballe, Mille Dinesen

Censur: 7 
Spilletid: 96 min.
Udl: Scanbox
Prem: 28/3-2019
Aldersvurdering: Fra 7 år
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I KILL GIANTS

Handling
En pige, som bærer præg af at være lette-
re forsømt og nørdet, er i gang med ritua-
ler i skovbunden, alt imens hun holder øje
med, hvad der ellers rører sig.

Pigen er Barbara. Hun bor sammen med
sine to søskende. Hun beskytter sig selv
og sine kære mod monstrene, som lurer.
Ind i hendes ensomme liv kommer Sofia
fra Leeds (England) – og dermed har vi en
forbundsfælle, som kan se med uhildede
øjne på Barbara.

Det første indtryk af Barbara som forsømt
fastholdes og udbygges: Hendes søster,
som kun er lidt ældre, har ansvaret for den
lille familie. Barbara har en lang række
fælder og fortællinger om de monstre,
som vil komme og gøre forfærdelige ting.
Sofia leger med, men er skeptisk overfor
autenticiteten i Barbaras fantasiverden.
Samtidig går Barbara til skolepsykolog,
uden at det rigtigt går op for os, hvorfor
hun har behov for det.

Barbara konfronterer monsteret og de
ting, det repræsenterer.

Det viser sig, at Barbaras mor er alvorligt
syg, hvilket Barbara ikke har været i stand
til at forholde sig til: Alle de monstre hun
har set og bekæmpet, hidrører fra hendes
egen angst og tvivl forbundet med mode-
rens sygdom og død. Men hun har be-
kæmpet disse følelser i symbolsk form,
og derfor er hun i stand til at være afkla-
ret ved moderens død og begravelse.

Vurdering
Der er dem, som hævder, at jo længere et
kunstværk kan holde på sin hemmelig-
hed, jo bedre er det. Ud fra dén præmis er
I Kill Giants særdeles vellykket. Det er først
til allersidst, man indser, hvad Barbaras
kamp har handlet om.

Ved filmgennemsynet i Århus i marts
2019 var den generelle holdning, at filmen
ikke egner sig til klubbrug, eftersom den
er lang og lovlig fortænkt. Anken gik på, at

man ikke har nogen mulighed for at vide,
at Barbara slås mod indre monstre; at
man følgelig heller ikke ved, hvordan hen-
des fantasiverden skal forstås – og at
hendes afklaring i slutningen er for let i
forhold til de voldsomme følelser, hun el-
lers har haft. I øvrigt mente man, at Syv
minutter over midnat ville være et bedre
bud med samme problematik.

På sin vis er jeg enig i det problematiske i
filmen. Når man vil holde så hårdt på sin
hemmelighed, må man til gengæld give
publikum mulighed for at gætte, hvad
hemmeligheden er. Og her må jeg in-
drømme, at jeg så filmen for anden gang
i Århus. Denne anden gang kunne jeg se,
at man får nogle hints undervejs – hvis
man ved, hvad man skal se efter. Barbara
kan ikke høre ordet ’mor’; hun er panisk
angst for 1. salen i huset – hvor moren lig-
ger syg, hendes søster taler om Barbaras
’situation’ og hendes neurotiske ritualer
peger på, at hun vil undgå at forholde sig
til noget.

Hvis man trods alt vil vise filmen – og Da-
BUFs jury på Buster Filmfestival i 2018
gav den jo prisen som bedste film – skal
man måske overveje, at give medlem-
merne lidt at arbejde med: Antyde overfor
dem, at Barbara har en grund til at slås
med ydre dæmoner, fordi hun har nogle i
sig selv, som hun ikke tør se i øjnene.

Indledning 
Som nævnt skal man nok fortælle, at der
er en god grund til, at Barbara kæmper
med fantasimonstre. Man kan fortælle, at
hun har en dyster hemmelighed, hun
helst ikke vil tænke på, og at hun derfor
forsvinder ind i en fantasiverden, hun
bedre kan kontrollere. 

Kim Bruun, Film-udvalget 
& Odense Filmklub for Børn og Unge

I Kill Giants
GB 2017
Instr: Anders Walter
Manus: Joe Kelly
Medv: madison Wolfe, Zoe Saldana, 
Imogen Poots, Sydney Wade
Censur: 11 

Spilletid: 106 min.
Udl: Camera
Prem: 5/7- 2018
Aldersvurdering: Fra 12 år

VINDER AF ‘BUSTERS 
BEDSTE BØRNEFILM’ 2018 
- kåret af DaBUFs egen jury
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INSTANT FAMILY 
- NÅR 2 BLIVER TIL 5

Handling
Pete og Ellie har det perfekte ægteskab,
god økonomi og masser af tid til hinan-
den, men der mangler noget. Ellie er be-
gyndt at spekulere på, om hun har været
for optaget af at nyde livet med Pete, og
om det er ved at være for sent at få børn.
Det fører til et besøg blandt nogle af de
mange børn, som mangler en plejefami-
lie, og parret beslutter sig for at adoptere
teenageren Lizzy. For hvis de kan fikse et
gammelt hus og gøre det til en drøm, kan
de vel også tage en teenager, der er mær-
ket af en opvækst på børnehjem og i ad-
skillige plejefamilier, og gøre hende til en
livsglad ung kvinde. Med Lizzy følger også
hendes to mindre søskende, Juan og Lita,
og dermed går Pete og Ellie fra to til fem
familiemedlemmer på en enkelt dag. Be-
slutningen vender op og ned på livet, både
for de nye forældre, men også for de tre
børn, hvor især Lizzy har svært ved at
falde til i sin nye familie. Ellie og Pete skal
omstille sig til at være en travl familie, der
skal spænde over alt fra en tempera-
mentsfuld treårig, over en følsom dreng
og til den trodsige teenager, der oplever
voksne som nogle, der altid svigter.  

Vurdering
I Instant Family - Når 2 bliver til 5 mødes
alvor, komik og følelser i en varm fortæl-
ling om forholdet mellem forældre og
børn. Selvom filmen ved første øjekast
synes at være en klassisk amerikansk
komedie fyldt med klichéer, er den faktisk
mere end det. For filmen behandler både
tematikker som familie, identitet og
adoption, og i virkeligheden burde der ikke
være meget muntert ved børn, som bliver
fjernet fra hjemmet og anbragt i plejefa-
milier. Alligevel formår filmen at fortælle
en alvorlig historie på hjertevarm og an-
derledes måde, hvor der både er plads til
rørende scener og sjove replikker. Især de

to socialrådgivere fungerer godt, og giver
modspil til de situationer, som ellers
kunne være blevet lidt for følelsesmæs-
sigt forudsigelige, og det er netop denne
balance, der er med til at sørge for, at fil-
men undgår at blive alt for sukkersød. Al-
ligevel bliver nogle af de mange konflikter
lidt forcerede, og som seer er man selv-
følgelig aldrig i tvivl om, at den lykkelige
slutning er lige rundt om hjørnet. Det
ændrer dog ikke på, at det er forfriskende
at se en film, hvor hverken børn eller fo-
rældre sidder fuldstændig fast i rollen
som ofre, og selvom historien måske er
en smule overfladisk i forhold til de pro-
blematikker, der følger med adoption, er

der en følelsesmæssig dybde, hvor man
kan mærke, at instruktøren har haft noget
på hjerte.  

Indledning
I forbindelse med filmen vil det være op-
lagt at tale om de millioner af børn, der
lever på børnehjem med håbet om en dag
at få en ny familie, og de problematikker,
der kan opstå, når et barn bliver adopte-
ret. Det kunne være en idé at tale om
f.eks. svigt, men også tillid og kærlighed.
Derudover kan man også tale om, hvor-
dan identiteten kan blive påvirket af at
have flere ”hjem” og flere forældre.    

Fie Flatau, 19 år

Instant Family 
- Når 2 bliver til 5
USA 2019
Instr: Sean Anders
Manus: Sean Anders, John Morris
Medv: Mark Wahlberg, Rose Byrne, 
Isabela Moner, Gustavo Quiroz

Censur: 11 
Spilletid: 118 min.
Udl: UIP
Prem: 28/2-2019
Aldersvurdering: Fra 12 år
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IQBAL OG DEN INDISKE JUVEL
Handling
Siden der for 1000 år siden blev fundet en
kostbar juvel i Indien, har kun ganske få
rørt den – og kun kvinder, for ifølge sagnet
vil det være livsfarligt for mænd. Derfor er
der gennem tiden kun udpeget kvinder
som Juvelens Vogter. Denne store ære til-
falder nu Iqbals faster Fatwa, der bor i In-
dien. Hun inviterer derfor sin bror Nazem
og hans familie i Danmark til New Delhi.
De gør sig alle klar til at tage af sted; und-
tagen sønnen Tariq, som hellere vil satse
på sin deltagelse i Danmarksmesterska-
bet for fysik og kemi. 

Dagen før afrejsen er Iqbal i en kirke sam-
men med lærer Jeppe og klassen, hvor et
uheld udvikler sig til en brand, så korset
falder ned og lander oven på læreren. Han
er rasende og medvirker til at Iqbal bliver
smidt ud af skolen. Som straf mener
faren, at Iqbal skal blive hjemme og lære
at tage ansvar. Det ender alligevel med at
Iqbal kommer med, for viceværten vil hel-
lere end gerne spendere en billet på Iqbal,
bare for at slippe for ham en tid. Samtidig
køber lillebror Tariq en billet til veninden
Sille, der så gerne vil til Indien, fordi han er
lidt lun på hende. 

Inden afrejsen når Iqbal at få sin faster til
at sikre ham en plads i en indisk skole, for
at vise sin far, at han kan tage beslutnin-
ger. Fatwa tildeler ham en mentor fra
klassen, pigen Abhaya, der både er smuk,
klog og taler dansk. 

Til Fatwas fine ceremoni møder de bl.a.
politimester Puha, som har ansvaret for,
at den udvalgte skal hente juvelen. Imid-
lertid forsvinder lyset pludselig, mens
Fatwa, danskerne og politiet står omkring
den åbne boks. Da lyset kommer igen, er
juvelen væk! Under kropsvisitering finder
Puha den røde juvel i far Nazems lomme,
så han bliver sat i fængsel. Han er selvføl-
gelig uskyldig, men der er ikke megen
hjælp at hente på den danske ambassa-

de, så børnene må opklare sagen selv. De
finder ud af at den ægte juvel kan være
byttet ud med en falsk udgave, som blev
plantet på Nazem, og at det er den kor-
rupte politimester selv, som står bag. Med
snedighed og teknisk hjælp fra Tariq i
Danmark, lykkes det børnene at få narret
den ægte juvel fra Puha, som dog ikke
giver op så let. Efter en vild forfølgelse
gennem byen, får Puha bortført Iqbal, der
har ædelstenen - og kører til Kobra-grot-
ten. Her stikker Iqbal af og kaster juvelen
ned i et hul, hvorefter Puha i raseri smider
drengen derned også. Iqbal bliver reddet
op, og har også fået juvelen med sig.
Fatwa og politiet når frem og Puha bliver
arresteret. Sagen er opklaret, Nazem kan
slippes fri – og familien er igen samlet.

Vurdering 
En spændende dansk film med flotte
 skue spilpræstationer af både børn og
voksne. Handlingen foregår i det farverige
Indien og understøttes af passende ekso-
tisk musik af Wafande. Ved ankomsten til
New Delhi møder de danske gæster en
helt anden verden i den tætpakkede by
med lyde, farver, trafikkaos og hellige
køer. Her er billedet vendt om, så Sille er
den blege, fremmede pige, som stikker

ud, mens familien umiddelbart falder ind i
befolkningen. Der er små glimt af, hvor-
dan danske Iqbal får øjnene op for, at le-
vevilkårene i denne indiske storby er me -
get sværere og anderledes end på Nørre-
bro.

Filmen hylder sammenhold, mod og op-
findsomhed undervejs, hvor børnenes Ol-
senbanden-lignende planer skal få faren
frikendt og løsladt. Den kløgtige Tariq i
Danmark har en væsentlig rolle, via tek-
nisk snilde. Vi får indtryk af indisk bureau-
krati med papirnusseri. Man kan bære
over med de noget karikerede udgaver af
lærer Jeppe og ambassadør Mønsted,
fordi scenerne kan rummes i filmens
overordnede humor. Faster Fatwa spilles
med overdreven accent og fejlfortolkede
ordsprog, men samtidig med varme og
begejstring.

Filmen er tilladt for alle over 7 år, men bør
måske overvejes nærmere for de yngste
og mindre ”biograf-robuste”. Der er flere
farlige situationer og lidt dramatiske sce-
ner, men de fleste bliver forløst umiddel-
bart efter. Heldigvis vinder det gode over
det onde i denne familiefilm, der oser af
livsglæde som et hektisk eventyr i eksoti-
ske rammer, der kunne være ”rigtige”. 

Iqbal og den indiske juvel er den tredje
film i serien, der er lavet efter Manu Sare-
ens bøger. Det gennemgående tema i
både film og bøger er mangfoldighed, in-
tegration og mødet mellem forskellige
kulturer. 

Indledning
Man kunne omtale Manu Sareens bøger og
de to første film. Alt efter aldersgruppen
kunne man henlede opmærksomheden på
forskelle mellem Danmark og Indien, f.eks.
hvad angår gadeliv, køretøjer, dyr, farver,
skikke, mangfoldighed, skolegang osv.

Kirsten Østergaard Nielsen, 
Film-udvalget & Aarhus Børnefilm 

Iqbal og den indiske juvel
DK 2018
Instr: Oliver Zahle
Manus: Mikael Olsen
Medv: Hircano Soares, 
Liv Leman Brandorf, Arien Takiar, 
Tine Rangan Thiesgaard

Censur: 7 
Spilletid: 76 min
Udl: SF
Prem: 20/9-2018
Aldersvurdering: Fra 8 år
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Handling
Vi starter i det kendte univers, Hundrede-
meterskoven, hvor drengen Jakob har
haft så mange gode oplevelser med sine
venner: Peter Plys, Grisling, Æsel, Tigerdy-
ret og alle de andre. Dyrene har arrange-
ret en afskedsfest, fordi de er kede af, at
Jakob skal forlade dem for at starte på ko-
stskole. Jakob og Plys har deres egen stil-
le stund på en bakketop, hvor Jakob lover,
han aldrig vil glemme Plys og de andre.
Men efter kort tid på skolen dør Jakobs far
og Jakob forbereder sig så godt på vok-
senliv og karriere, at han ganske glemmer
barndommen og de gamle venner. 

Livet går sin gang, han møder Evelyn, som
bliver hans hustru og de får datteren Ma-
deline. Efter soldatertiden får Jakob ar-
bejde på Winslows Bagage-fabrik. Det er
trange tider på fabrikken; ingen køber kuf-
ferter mere, så lederen kræver ekstra ind-
sats. Jakob må derfor droppe en længe
ventet weekend med familien i det gamle
barndomshjem. Madeline finder sin fars
æske på loftet med små gaver fra venner-
ne i skoven og tegninger af dem alle, men
Jakob vil ikke kendes ved den. Mor og dat-
ter tager afsted på landet og Jakob går på
arbejde. 

Imens vågner Plys i skoven, men kan ikke
finde de andre dyr, så han leder efter
Jakob for hjælp. Plys går gennem den
hemmelige dør, som denne gang fører til
en park i nærheden af Jakobs nuværende
hus i London. ”Døren må være dér, hvor
der er brug for den”, konstaterer Plys, da
de to møder hinanden til Jakobs store
overraskelse. Plys kommer med hjem til
huset, men der sker en del uheld, da bam-
sen går i gang med honningen. Til sidst
bliver dét kaos for meget for Jakob, som
bestemmer sig for at følge Plys tilbage til
skoven. 

Da Jakob og Plys når tilbage til Hundrede-
meterskoven, finder de den dyster, mørk
og tom. Plys bliver ked af det og går for sig
selv. De andre dyr har gemt sig af skræk
for en væmmelig lyd, som de mener kom-
mer fra en farlig Haffalaffel, så Jakob må
lade som om han overvinder uhyret. Men
efter genforeningen kommer Jakob i
tanke om, at han er voksen og skal passe
sine forpligtelser. Da han stormer forbi
huset, er det en skuffelse for mor og dat-
ter. Men datteren finder sammen med
Plys og hans venner og bestemmer sig for
at aflevere den vigtige mappe til far i Lon-
don. 

Vurdering 
Hvor vi tidligere har set tegnede udgaver
af A. A. Milnes bøger om Peter Plys i
”amerikansk pels”, er denne film mere tro
mod oplægget i denne engelsk-tilrettet
udgave i fin kvalitet. Handlingen udspiller
sig omkring den voksne Jakob i 1950’erne
med fokus på kernefamilien, der kan trues
af overdreven arbejdsindsats. Jakob (og vi
andre...) skal erkende vigtigheden af at
bevare fantasien, lytte til børn og ens
barnlige sind, og det kan Plys og de gamle
venner netop hjælpe med. Budskabet er,
at livet skal leves her og nu, så man skal
finde sig selv og alligevel huske den, man
var engang. 

Samspillet mellem dukkerne og de leven-
de skuespillere (såkaldt live-action-tek-
nik) fungerer fint og minder om filmene
med bjørnen Paddington og og den nyere
Peter Kanin. 

En film, som er tilladt for alle, og hvor
mange scener vil kunne forstås af de min-
dre børn, især med den elskede Plysbjørn.
Der er scener med en lidt dyster stem-
ning, f.eks. når vi følger Jakobs voksne liv
i industribyen London, og for realistiske
klip fra 2. verdenskrig, da Jakob er soldat,
men det varer kort. Derimod virker det til-
pas spændende indimellem, f.eks. den
hæsblæsende tur gennem byens trafik –
eller da dyrene er blevet væk for Plys i sko-
ven - og da de er meget bange for en
mulig Haffalaffel.

Indledning
Det er oplagt at henvise til de oprindelige
bøger, som snart har 100 år på bagen.
Herunder filmens plot, som jo hensætter
den voksne Jakob til barndommens land.
Man kan også tale om live-action-teknik-
ken og spørge om børnene kender andre
film, der har brugt den.

Kirsten Østergaard Nielsen, 
Film-udvalget & Aarhus Børnefilm 

Jakob og Peter Plys
USA 2018
Instr: Marc Forster
Manus: Alex Ross Perry, Tom McCarthy,
Allison Schroeder, Greg Brooker, 
Mark Steven Johnson
DK Stemmer: Mads Knarreborg, 
Neel Rønholt, Sophia Spang Olsen, 
Michael Hasselflug, Donald Andersen

Censur: A
Spilletid: 104 min
Udl: Disney
Prem: 11/10-2018
Aldersvurdering: Fra 6 år

Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber24

DATA:

DANSK
TALE

JAKOB OG PETER PLYS

Filmkatalog 2019:Katalog 2008  10/04/19  14:36  Side 24



JULEMANDENS DATTER
Handling
I Grønland bor 12-årige Lucia med sin mor
Claudia og sin far Julius, bedre kendt som
Julemanden. Lucia går på den interna-
tionale julemandsskole og vil så gerne
være julemand. Det må hun bare ikke, for
det er kun drenge, der får lov til at gå i jule-
mandsklassen. Ved julefesten for alver-
dens julemænd vinder Lucia i lotteriet og
må ønske sig, det hun allerhelst vil. Hun vil
selvfølgelig gerne i julemandsklassen.
Ældrerådet må træde sammen, og be -
slutter sig for at give hende én chance for
at bevise, at hun kan være en ligeså god
julemandselev som drengene. Hendes
opgave går ud på, indenfor få dage, at op-
fylde menneskedrengen Alberts største
juleønske – at hans far, der er ramt af en
mystisk sygdom, bliver rask. 

Alberts far er blevet smittet af den ond -
skabsfulde Krampus, da han forsøgte at
finde en hemmelig skat i den hule, hvor
Krampus holder til. Lucia indser, at det
næsten er en umulig opgave – idet hun er
nødt til at fange Krampus for at gøre Al-
berts far rask igen. Men Lucia tager al-
ligevel mod Danmark med sin far på slæb
for at møde Albert og ikke mindst for at
finde Krampus. Med sig har hun en bog,
som hun har fået af den blinde jule-
mandsbibliotekar, og som indeholder al
den viden, som alverdens julemænd har
indsamlet gennem tiderne.

Vel ankommet til Niels Bryggersvej 18 i
 Viborg møder hun Albert og senere på
sanatoriet, hvor  Alberts rablende skøre
far opholder sig, opdager hun, at han har
fået krampusmærket, og det eneste, der
kan hjælpe er at drikke tårer fra Krampus.
Via diverse ledetråde og et gammel kort
går jagten nu ind på at finde Krampus. I
starten får de hjælp af Gorm Kopernikus,
Albert fars chef og leder af museum. Det
viser sig dog, at Kopernikus har skumle
hensigter. 

Efter mange genvordigheder finder de en-
delig Krampus dybt inde i hulen. Det viser
sig, at hun også i sin tid har gået på jule-
mandskolen og ønsket at blive julemand,
men blev bortvist. Efter at have uska -
deliggjort Kopernikus, og fået Krampus til
at græde, det har hun nemlig glemt, får de
gjort Alberts far rask. De når alle frem til
skolen i sidste øjeblik. Lucia får herefter
lov til at starte i julemands klassen.

Vurdering
I den børnefilmklub, hvor jeg slår mine
daglige folder, har vi altid et ønske om at
kunne vise en julefilm for vores yngste
medlemmer – og ja selvfølgelig sat på
programmet ved juletid. Vi har været be-
gunstigede gennem tiderne af så fine
julefilm som Alene hjemme (flere af
slagsen), Tim Burtons uforlignelige  
A Nightmare before Christmas, Gremlins,
Julehurlumhej og flere andre. Og i de
senere år har vi også set med danske jule-
filmbriller kunnet boltre os med Emma og
julemanden, Familien Jul både den første
fra 2014 og den senere Familien Jul – i
nissernes land fra 2016. 

Og det skal nok blive jul igen ude i klub-
berne rundt omkring i landet. For Jule-
mandens datter er et sjovt og underhold-
ende eventyr, der prisværdigt stiller
spørgsmålstegn ved de eksisterende
 køns rollemønstre og blander sagn, my-
tologi og spænding sammen i et eventyr

med julen som omdrejningspunkt. I rollen
som Lucia er Ella Testa Kusk helt forry-
gende god, som pigen der så gerne vil
være julemand – et område som altid har
været forbeholdt det mandlige køn. En
snarrådig og stærk pigekarakter, der ikke
lader sig slå ud, selv om hendes projekt
på et tidspunkt ser noget sort ud. En
karakter helt i tråd med tidens power-
pige-roller i danske børne- og ungdoms-
film – tænk blot på Vildheks og Skam-
merens datter 2 til eksempel.

Selv om filmen indeholder flere scener,
hvor børnene befinder sig i skumle loka-
tioner såsom en underjordisk grotte og
børnene støder på truende væsner (ek-
sempelvis Krampus og en skingrende
skør far), så  synes jeg, at børn fra 7 år
sagtens kan være med uden at skulle
blive bange. Hertil er vores to hovedper-
soner både stærke og handlekraftige og
får forløst de farlige situationer på både
en varm og positiv måde. 

Så når julesneen daler ned over de danske
børne- og ungdomsfilmklubber og de
første juleklokker lyder og diverse nisser
titter frem, så kan man roligt have pro-
gramsat denne fortrinlige og til tider flotte
danske julefamiliefilm. God jul!

Indledning
Da filmen på fin vis omhandler og stiller
spørgsmålstegn ved de eksisterende
 køns rollemønstre, så kunne det være en
fin anledning til at spørge ud i salen, om
julemanden skal være en mand eller om
det også kunne være en kvinde/pige.

Særligt til glæde for Viborg B & U, kan man
jo lige bemærke, at filmen er optaget i og
omkring Viborg.

Hans Peter Mehlsen, 
Film-udvalget & Aarhus Skolebio

Julemandens datter
DK 2018
Instr: Christian Dyekjær
Manus: Uffe Rørbæk Madsen
Medv: Ella Testa Kusk, 
Peter Sejer Winther, Martin Buch, 
Mia Lyhne, Ulf Pilgaard

Censur: 7 
Spilletid: 94 min
Udl: Scanbox
Prem: 8/11-2018
Aldersvurdering: Fra 7 år
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KAPERNAUM
Handling
Vi er i dagens Beirut. Den 12 årige dreng
Zain sagsøger i retten sine forældre for at
have født ham. Selv sidder han i fængsel
for et knivangreb. I flere flashbacks ser vi
ham, uden opholdstilladelse, uden skole-
gang og drevet af forældrene til at arbejde
med at sælge frugt og saft på gaden i
Beirut. Han gør oprør og modsætter sig
voldsomt sine forældre, da de sælger
hans søster som barnebrud til deres udle-
jer Asaad. Zain går hjemmefra og ender
på en markedsplads, hvor han møder den
etiopiske indvandrerkvinde Rahill, som
bor illegalt med sin lille søn Yonas. Mens
Rahill går på arbejde passer Zain hendes
lille dreng. En dag kommer Rahill ikke
hjem, da hun er blevet taget af myn-
dighederne. 

Overladt til dem selv og efterhånden uden
penge, mad og vand stjæler Zain Tra-
madol og sælger det til de udstødte
narkomaner. En pusher ved navn Aspro
tilbyder ham en rejse til det forjættede
Sverige, hvis han vil aflevere den lille
dreng med henblik på menneske smug -
ling. Dette nægter Zain. Men udmattet og
træt må Zain endelig nødtvungent tage
imod Aspros tilbud. For at kunne rejse
vender Zain tilbage til sin familie for at
finde noget ID. Her erfarer han, at hans
søster er død i forbindelse med fødsels -
komplikationer. Ude af sig selv opsøger
han Asaad og stikker ham ned, så han in-
valideres. Zain fængsles. I fængslet sid-
der også Rahill, og da hun får øje på Zain
får de sammen fortalt myndighederne
omkring Yonas, og menneskesmugler rin-
gen optrævles. 

Tilbage i retten fortæller Zains mor, at hun
atter er gravid. Forældrene undskylder
deres manglende omsorg for deres børn
med deres eget hårde liv. Zain beder ret-
ten om at tilkendegive, at hans forældre
ikke må få flere børn. Sluttelig får Zain
taget et billede til sit allerførste ID kort.

Vurdering
Filmhistorien kan fremvise storslåede
mesterværker, som skildrer børns op -
vækst vilkår i en stadig mere og mere
kuldslået og barsk hverdag. Hvem husker
ikke mester Rays bevægende film om
Apu og han verden, Truffauts vidunderlige
for tælling om drengen Antoine i Ung flugt
og jeg har senere haft fornøjelsen at
skrive om både Hector Babencos Pixote,
den indiske Mira Nairs Salaam Bombay og
den tunesiske Ali Zaoua. Alle storslåede
me sterværker om oversete og glemte
børn, som enten mistrives i dysfunk-
tionelle familier eller lever et udsigtsløst
og barskt liv på gaden. Til denne liste af
store og bevægende børneskildringer kan
man nu også tilføje den libanesiske in-
struktør Nadine Labakis Kapernaum, der
på næsten dramadokumentarisk vis skil-
drer de håbløse forhold, som ufattelig
mange flygtninge lever under i storbyen
Beirut. 

Men Kapernaum er ikke blot en flygt-
ningefilm, den handler især om, hvor ben-
hårdt det er at være fattig og magtesløs i
denne verden. Og ikke mindst for livet for
denne verdens mange gudsforladte børn.
Instruktøren Labakis vil som kunstner in-
sisterende og uanset, hvilken vej de poli-
tiske vinde blæser – vise os, at disse ud-
satte og illegale mennesker har et ansigt
og en fortælling, som vi må forholde os til

og aldrig bare kigge væk og lade som in-
genting.

Hovedpersonen Zains historie er grum.
Født af forældre om ikke kan passe på
ham, et liv i kaos på gaden som småkri -
minel og senere i filmen det tunge ansvar
overfor den lille flygtningedreng, som han
i grådkvalt afmagt må overlade til glubske
menneskesmuglere. En overlevelses -
kamp, hvor man skal være ekstrem hurtig
og snu for at overleve i storbyens jungle,
hvor voksenlivets farer lurer overalt.

Drengen Zain spilles af den syriske flygt-
ningedreng Zain Al Rafeea, som instruk-
tøren fandt på gaden i Beirut efter må ne -
ders research i hele Libanon. Han yder en
helt utrolig og uforglemmelig præstation.
Med sin spinkle krop og sine insisterende
øjne fastholder han vores opmærksom -
hed hele filmen igennem. Denne dreng
glemmer man ikke sådan lige.

Censuren har givet filmen 11 år – primært
på grund af filmens ofte triste og trøstes-
løse grundstemning (selv om der også
forekommer varme og humoristiske
scener i filmen). Scenerne hvor Zains
søster føres bort for at blive tvangsgiftet
med en meget ældre mand, og hvor
begge børn skriger og råber mod foræl-
drene, kan også virke voldsom. Kaper-
naum er ikke for alle klubber – men for de
modige er det et konfliktfyldt drama med
masser af stof til eftertanke.

Indledning
Det vil være oplagt at tale om børns
opvækstvilkår i verden – især som illegal
flygtning. Gerne med paralleller til de asyl-
børn, som bor i Danmark. Hvad betyder
deres ofte kaotiske liv for deres opvækst
og senere liv som voksne mennesker? Fil-
men var blandt de nominerede til årets
Oscar (2019) for bedste udenlandske film.

Hans Peter Mehlsen,
Film-udvalget & Aarhus Skolebio

Kapernaum
USA/Libanon 2018
Instr: Nadine Labaki
Manus: Nadine Labaki, Jihad Hojelly,
Michelle Keserwany
Medv: Zain Al Rafeea, Yordanos Shiferaw,
Boluwatife Treasure Bankole, 
Kawsar Al Haddad

Censur: 11 
Spilletid: 121 min.
Udl: Scanbox
Prem: 7/2-2019
Aldersvurdering: Fra 12 år
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LANDET AF GLAS
Handling
Jas bor på et nedlagt gartneri sammen
med sin far, der er langturschauffør. Et par
år tidligere har de mistet Jas’ mor. Det er
tydeligt at hverken far eller søn er kommet
sig over tabet. Jas vil helst være alene og
søger ofte tilflugt i de forfaldne drivhuse,
som han kalder ”Landet af glas”. Under en
klassetur i skoven, hvor der efter sigende
er ulve, finder Jas nogle røde pile. Han
møder Noel, som har oprettet Ulvens ven-
ner for at beskytte dyrene mod krybskytter,
der bedøver med sådanne pile. Sammen
med vennen Isak ser de et skænderi i sko-
ven mellem Noel og et par sure fremmede. 

Da Jas igen er alene hjemme, får han fær-
ten af, at der er ubudne gæster i laden.
Det viser sig at være en gammel dame og
en meget ung pige med bare fødder og
meget lidt, tyndt tøj. De lidt underlige
gæster hedder Alva og Naia og taler
dansk. Da de fortæller, at de er elverfolk
og på flugt, bestemmer Jas sig for at
hjælpe dem. Alva lader til at være syg og
skrøbelig, så Naia plukker en stor stak mi-
stelten til at lægge rundt om hende. Jas
får selskab af Isak, der ikke er særlig tryg
ved situationen og han advarer Jas om, at
de to sure folk fra skoven har indlogeret
sig på hans mors kro. Isak lister ind på
deres værelse og får snuppet et usb-stik,
som åbenbart rummer et program til spo-
ring og overvågning af eleverne. 

Da Jas vil knappe Naias kjole, opdager
han en perle i hendes nakke. De har taget
Alvas perle og det ser ud til, at Alvas tid er
omme. Hun fortæller, at sjælen kan rejse,
mens kroppen dør. Alvas ønske er, at gen-
opstå som en legende vind, men da hun
går ud på søen og forsvinder, er der helt
vindstille. Naia er sikker på, det skyldes, at
Alvas perle er blevet stjålet under flugten.
Fortvivlet løber hun ud i skoven, hvor Jas
prøver at finde hende, men han farer vild.
Han bliver fundet næste morgen af Noel,
som kører ham hjem på sin motorcykel.

Foran huset venter Isak, der har været
meget bekymret. 

Da drengene sætter USB-stikket i compu-
teren, opdager de at elvernes perler kan
kurere alverdens sygdomme og derfor er i
høj kurs på nettet. Det er derfor krybskyt-
ter er på jagt efter elverfolk - ikke ulve - i
de danske skove. Pludselig dukker de to
fra kroen op og forlanger oplysninger om
en gammel dame og en ung pige. De bli-
ver afledt for en stund, men kommer til-
bage og ransager huset. Her er der stadig
spor efter elvernes ophold, så Jas og Isak
flygter ud i skoven for at lede efter Naia.
De opdager, at Noel har bedøvet Naia for
at stjæle hendes perle. Mens Isak afleder
Noels opmærksomhed, får Jas reddet
Naia og kører til drivhusene. Drengene for-
søger at uskadeliggøre den farlige Noel,
men da de er ved at komme til kort, duk-
ker Naia op. Hun lokker Noel ud på søen
og drukner ham. I sidste sekund kommer
de hemmelige agenter med politiet og får
reddet både Noel og Naia. Det hele ender
godt, Noel bliver arresteret og sagen er
opklaret. Med løfte om at Naia vil få et
godt hjem, slutter filmen med at børnene
kaster Alvas perle i søen – og straks stry-
ger der en forfriskende vind hen over dem
og området.

Vurdering 
Det er værd at bemærke, at denne film er
lavet på lavbudget af de tidligere DR-bør-
neværter Marie Rønn og Jeppe Vig Find
som instruktører og manuskriptforfattere.

Alligevel er der flere stunts og især impo-
nerende scener fra søen, hvor skuespiller-
ne skal ”gå på vandet”. Der er en rolig tone
og god tid til replikkerne. Desuden har fil-
men en næsten poetisk billedside med
fint tilpasset lyd. Filmen kan sammenlig-
nes med Astrid Lindgrens fortællinger,
f.eks. Brødrene Løvehjerte og Mio, min
Mio, men er også inspireret af de compu-
terspil, der netop fænger målgruppen.

Filmen er tilladt for alle, men frarådes
børn under 7 år, pga. nogle lidt dramatiske
scener og savnet af moren. Den lette
uhygge understøttes også af den velvalg-
te musik og fototeknik. Selvom stemnin-
gen generelt er varm og positiv og børne-
ne forstår at begå sig i stort set alle situ-
ationer, så tror jeg at visse episoder vil
virke skræmmende på de yngste, så jeg
anbefaler hellere fra 8-9 år. 

Indledning
Der kunne introduceres til ‘Landet af glas’,
som er Jas’ tilflugtssted. Man kunne ud-
folde sagn om elverfolk i skoven. Man
kunne også henlede opmærksomheden
på stunts i denne ”billige” produktion;
f.eks. scenerne på søen, der krævede
 krea tive løsninger med en bro under van-
det og dykkere i beredskab. Eller bede
børnene holde øje med, hvordan Naia op-
lever, den for hende fremmede, verden
hos menneskene.

Kirsten Østergaard Nielsen, 
Film-udvalget & Aarhus Børnefilm 

Landet af glas
DK 2018
Instr & manus: Marie Rønn, 
Jeppe Vig Find
Medv: Albert Rudbeck Lindhardt, 
Arien Takiar, Flora Ofella Hofman Lindahl,
Mads Riisom

Censur: 7 
Spilletid: 89 min.
Udl: Scanbox
Prem: 19/7-2018
Aldersvurdering: Fra 8 år

Nyhedskatalog - 2019/2020 27

DATA:

Filmkatalog 2019:Katalog 2008  10/04/19  14:36  Side 27



Handling
Filmen starter en helt almindelig dag, da
Klodsby pludselig bliver angrebet af en
gruppe DUPLO-klodser. Emmet prøver at
være venlig overfor dem ved at bygge et
hjerte af klodser til dem, som de hurtigt
spiser, og kort efter begynder DUPLO-fi-
gurerne at ødelægge hele byen. Indbyg-
gerne af byen prøver at reparere tingene,
som DUPLO-figurerne ødelægger, men
det bliver for meget arbejde, så de sender
Justice League ud for at stoppe DUPLO. 5
år senere er Justice League stadig ikke
kommet tilbage og byen har forandret sig
til en ødemark. Byen bliver endnu en gang
angrebet af rumvæsner og alle Emmets
venner er blevet kidnappet af General
Kaos, så det er op til Emmet at redde dem
og stoppe rumvæsnerne.

Emmets venner finder snart ud af, at Ge-
neral Kaos får sine ordre fra prinsesse
Jeg-Kan-Blive-Hvad-Jeg-Vil, som vil gifte
sig med Batman. Prinsesse Jeg-Kan-
Blive-Hvad-Jeg-Vil hypnotisere alle Em-
mets venner undtagen Graffititøsen, som
når at slippe væk.

Emmet møder en fyr ved navn Rex, som
vil hjælpe Emmet med at redde hans ven-

ner. Emmet og Rex kommer ind i verde-
nen, hvor hans venner er, og hvor alle er
konstant glade og alt er farverigt. De når
at slippe væk derfra inden de bliver hyp-
notiseret, og ikke lang tid efter finder
Graffititøsen dem, og de lægger alle tre en
plan for, hvordan de skal stoppe bryllup-
pet mellem Batman og prinsessen, inden
det er for sent.

Graffititøsen gør sin del af planen, men
bliver stoppet af General Kaos, som for-
tæller, at meningen med brylluppet er, at
DUPLO-verdenen skal forenes med Lego-
verdenen, så de alle sammen kan leve fre-
deligt sammen.

Men ikke alle er, hvad de umiddelbart
fremtræder som, så Emmet og hans ven-
ner skal stå mange prøvelser igennem,
inden de to verdener endelig kan forenes.

Vurdering
Som voksen (og sikkert også som barn) er
der ikke noget overraskende i, at Lego og
DUPLO verdenerne skal leve i fred og har-
moni. De er jo netop fremstillet til at
passe sammen, så man gnidningsløst
kan gå fra at lege med DUPLO til Lego, og
endog bruge klodserne sammen.

Men det er slet ikke pointen her. Filmen
holder kortene tæt til kroppen, og ingen af
os havde gennemskuet, hvor filmen be-
vægede sig hen: Frem imod en lykkelig
forening af de to verdener.

Hvilket måske til dels skyldes, at vi også
var travlt optagede af at spotte og værd-
sætte de mange hints og hilsner til andre
kulturelle produkter – lige fra Batmans
kitschede forgænger Adam West til Fight
Club og Radiohead. For ikke at nævne
Mad Max eller sangen under rulletekster-
ne, som besynger credits.

Som voksen er der således rigeligt at se
til. Og vi har en ambition om at se filmen
igen ved førstkommende lejlighed. Men
hvad tænker børnene om filmen? Er det,
som Kim Skotte antydede i sin anmeldel-
se i Politiken, at man roligt kan lade bør-
nene blive hjemme og lege med deres
Lego(?)

Vores vurdering er, at børnene føler sig
lige så godt underholdt, som vi gør. De
lægger mærke til nogle andre aspekter af
historien, men værdsætter garanteret, at
nogle kreative mennesker har tilladt lege-
barnet i sig, at gå amok med Legoklod-
serne og fortæller dem en historie, de
langt hen ad vejen kan forholde sig til. De
børn, som så filmen samtidig med os i
biografen, virkede i hvert fald til at føle sig
godt underholdt.

Indledning
Har man mulighed for det, kan man med-
bringe DUPLO- og Legoklodser og vise, at
de er (som) skabt for hinanden. Er tiden til
det, kan man også tale om, at vores for-
domme kan stå i vejen for at lytte til men-
nesker, vi møder.

Oskar og Kim Bruun, Odense Filmklub 
for Børn og Unge & Film-udvalget

Lego Filmen 2
USA 2019
Instr: Mike Mitchell
Manus: Michelle Morgan, Dominic Russo
Dk Stemmer: Tim Vladimir, 
Lise Baastrup, Shzirley, 
Alexandre Willaume

Censur: A
Spilletid: 106 min.
Udl: SF
Prem: 7/2-2019
Aldersvurdering: Fra 6 år
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LOS BANDO 
Handling
Grim og Aksel er teenagedrenge på den
lille ø Helgøya i Norge. Sammen har de
bandet Los Bando Immortale, og siden de
var 8, har de drømt om at komme med til
NM i rock. I år har de heldet med sig, og
bliver inviteret med til konkurrencen. Den
foregår i Tromsø i Nordnorge, og Helgøya
ligger bare lidt nord for Oslo, så der er
langt. Imidlertid er afstanden nok et af de
mindste problemer.

Grim spiller trommer og Aksel guitar, men
Aksel synger også, og det gør han slet
ikke godt. Grim har bare ikke kunnet sige
det til ham, så på den demo han har sendt
ind, er Aksels stemme blevet autotunet.
Det har Grim ikke fortalt – og det gør han
heller ikke. For da han tager tilløb ved at
sige, at bandet mangler noget, er Aksel
enig i at… der mangler en bassist. Den
eneste der dukker op til audition er ni-
årige Thilda, der kommer trækkende med
sin cello. Det viser sig, at hun kan spille
meget andet end Bach og pæne skalaer,
så hun bliver hyret. Ikke mindst da hun
kan fremvise en seddel, hvor hendes fo-
rældre har skrevet under på, at hun godt
må komme med til mesterskabet i Trom-
sø. Så mangler der en chauffør, for ”et
band flyver da ikke, de kører”, siger Aksel.
Han er klar til at give alle pengene i band-
kassen til Martin, en lokal ung mand, der
bliver trænet til rallykører. For at trodse sin
far, siger Martin ja til chaufførjobbet. Så er
vi for alvor i en roadmovie, fuld af oplevel-
ser. 

Som det sig hør og bør, kommer der flere
svinkeærinder undervejs, som for eksem-
pel en brud der skal hjælpes til sit bryllup,
og som ender med at lokke bandet med til
fest. Det viser sig også, at Thilda naturlig-
vis ikke har fået lov at tage af sted, så hun
er efterlyst, og Martin har faktisk ikke
kørekort endnu, så det er en god idé at
holde sig væk fra politiet. Hele flokken når
Tromsø og kommer på scenen. De vinder

ikke, men det ville også være for meget at
forlange. Til gengæld er der så meget
andet de vinder, blandt andet respekt og
indsigt.

Vurdering
En norsk film med unge teenagere, og så
ovenikøbet en film, der vil kalde sig selv en
roadmovie. Det lyder da lidt søgt, ikk´? Det
er det altså ikke med Los Bando. At vi var
mange voksne i salen, der grinede højt
undervejs i filmen er en ting, og måske
mindre væsentligt til klubbrug, men
mange unge publikummer var også godt
underholdt.

Jeg mener godt, at man kan betragte be-
grebet road-movie som en slags eventyr-
format. Det er ikke vigtigt, om det hele
hænger sammen, bare historien har for-
løb – og det har den i Los Bando. I mit
handlingsreferat er der brugt mange ord
på at sætte grundscenen, og det er des-
værre også lidt sigende for filmen: Den er
lidt lang tid om at komme i gang, men når

kvartetten så kommer af sted, er der
meget at more sig over. 

Filmen handler om de fire unge menne-
sker. Vi får deres baggrunde og individuel-
le problemer præsenteret, men uden at
det fylder mere end det skal. Undervejs
har vi nok regnet ud, at der er en af de
andre, der kommer til at klare sangen på
scenen til NM, men det gør ikke noget, for
på den måde er det lidt trygt, at man kan
være forud. Det er også hyggeligt, at der
næsten er lidt Olsen Banden over det, da
Thilda skal ”befries” fra politiet. Men det
er mindst lige så fint, at filmen giver plads
til konflikter og problemer på teenage-
 niveau. Hver især lukker de fire op for tan-
ker og problemer, og får noget med sig fra
rejsen. Det gør vi andre også. Og så er jeg
bare glad, når der er gode nordiske film at
vise.

Indledning
Der er 1522 kilometer fra Helgøya til Trom-
sø, og hvis man kører det i et stræk, vil det
tage omkring et døgn. Sådan kan man jo
altid starte med lidt geografiundervisning,
når nu det er en roadmovie, der skal præs-
enteres.

Man kan også tale om, at følge sine drøm-
me, for det er jo, hvad Grim og Aksel gør.
De tror selv på, at de har noget at komme
med. Derfor har de sparet op, så de har
råd til at komme af sted, den dag de kan
komme med til det norske mesterskab i
rock, og selv om det er sjovt og virker håb-
løst undervejs, giver de ikke op. Det kan
også godt være at deres drømme ændrer
sig undervejs, men stadig går de på med
krum hals og står sammen, når det er
svært. Det lyder måske lidt højtragende,
men det gør ikke noget, at en sjov film
også får lidt budskab med undervejs,
synes jeg.  

Mads Wurtz Gammelmark,
BUSTER - Holstebro

Los Bando
Norge 2018
Instr: Christian Lo
Manus: Arild Tryggestad
Medv: Vera Vitali, Jonas Hoff Oftebro,
Stig Henrik Hoff

Censur: 7 
Spilletid: 91 min.
Udl: Sweet Chili Entertainment
Prem: Ingen bioprem.
Aldersvurdering: Fra 9-10 år
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LOVE, SIMON
Handling
Simon lever et almindeligt liv som del af
en vaskeægte kernefamilie i en ameri-
kansk forstad. Hverdagen går med de
sædvanlige gymnasiepligter samt med at
hænge ud med vennerne, og han glæder
sig ligesom alle andre til at blive færdig
med skolen. Men på trods af den omfat-
tende støtte på hjemmefronten og i sko-
len, bærer Simon på en stor hemmelig-
hed. 

Simon er homoseksuel, men har endnu
ikke haft lyst til at dele den viden med
andre. Det ændrer sig dog, da den anony-
me blogger under navnet Blue vælger at
springe ud på skolens hjemmeside. Nu
bliver Simons mission at finde frem til,
hvem Blue er, samt at komme ud af ska-
bet i selskab med den mystiske skole-
kammerat. Det viser sig dog at være langt
mere skræmmende og livsforandrende,
end Simon havde forventet. 

Vurdering
Love, Simon er en sjov og medrivende
ungdomsfilm, der giver et realistisk ind-
blik i en skabshomoseksuel teenagers
dob beltliv. 

Selve historien er egentlig meget simpel.
Filmen er drevet af Simon, og publikums
lyst til at finde ud af, hvem Blue er. Man
ved præcis det samme som Simon ved,
så i takt med at han danner sig nye for-
modninger om, hvem den mystiske fyr er,
gætter vi som publikum med. 

Det store tema i filmen er selvfølgelig det
at være homoseksuel og “komme ud af
skabet.” Derudover tager filmen faktisk
også fat i en masse fordomme om at
være homoseksuel, blandt andet hvilket
tøj man bør gå i. Overordnet lykkes det fil-
men fint at komme ud med sit budskab
om, at det er okay at være anderledes. Fil-
men er hverken for seriøs eller for pjattet.

Den har alvorlige scener, men også sjove
scener, hvor der bliver gjort grin med
nogle af fordommene. Og det er befriende
med en ungdomsfilm om homoseksuali-
tet uden ‘skurke’ i form af f.eks. uforstå -
ende forældre eller venner. 

Alt i alt er det en rigtigt god ungdomsfilm
med et godt budskab om, at man skal
være sig selv, og acceptere andre for,
hvem de er. 

Indledning
Det ville være oplagt at snakke om homo-
seksualitet og det at være anderledes.
Måske kunne man snakke om, hvorfor det
kan være så svært at dele det med andre
og hvilke konsekvenser, det kan få. Derud-
over kunne man også snakke om, hvordan
man ville kunne inspirere nutidens unge til
at være stolte af dem selv, og være lige
præcis dem, de er.

Sine Flatau, 15 år

Love, Simon
USA 2018
Instr: Greg Berlanti
Manus: Elizabeth Berger, Isaac Aptaker
Medv: Nick Robinson, Jennifer Garner,
Josh Duhamel, Katherine Langford,
Alexandra Shipp

Censur: 7 
Spilletid: 109 min.
Udl: Nordisk
Prem: 21/6-2018
Aldersvurdering: Fra 12 år
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Handling
En rødhåret pige er på flugt fra nogle
brændende bygninger og nogle vagter,
som er efter hende og den taske, hun har
med sig. Pigen kaster sig på sin kost og
flyver væk fra farerne med tasken i sikker
behold. Hun blæses af kosten og taskens
indhold spredes ud i skoven. Frøene, som
det viser sig at være, vokser hurtigt op, da
de rammer jorden.

Den rødhårede Mary flytter ind hos sin
tante, mens hendes forældre er væk. Hun
har svært ved at finde sig tilrette, indtil
hun følger efter en kat ud i skoven, hvor
hun finder en kost og en smuk blomst. Ko-
sten tager Mary med på flyvetur - op til en
skole for hekse. Her bliver hun taget imod
som en ny - og dygtig - elev. Hun hører om
de meget moderne metoder, hekse bliver
undervist efter, hun møder de excentriske
lærere på skolen, og hun stjæler en bog
fra rektor. 

Mary vender tilbage til vores verden, hvor
det viser sig, at hendes trolddomskræfter
hidrører fra blomsten, hun bragte med sig
- og at den stjålne bog afslører, at skumle
eksperimenter er gået for sig på skolen i
tidligere tider. Mary må tage affære for at
redde ofrene for eksperimenterne, dren-
gen Peter, hun er blevet venner med og
hun må redde trådene ud, for at finde ud
af, hvem pigen i indledningen var.

Vurdering
Denne tegnede japanske historie emmer
langt væk af Ghibli Studierne, og instruk-
tøren Hiromasa Yonebayashi har da også
arbejdet der tidligere, inden han nu arbej-
der i sit eget studie, Ponoc.

Ligesom i de hæderkronede Ghibli studier
er naturen en visuel og poetisk kraft i Mary
og troldkvindens blomst. Skoven er teg-

net i så minutiøse detaljer, at man næsten
kan række ud og mærke den. Indignatio-
nen over at der er eksperimenteret med
skaberværket, da rektor afprøvede titlens
blomster på sagesløse dyr, stikker dybt.

Moralen i filmen kan man ligesom i nogle
andre japanske tegnefilm gribe sig i at
finde… angribelig. Som det mest selvføl-
gelig i verden stjæler Mary en bog fra rek-
tors kontor. Som vesterlænding tænker
man uvilkårligt, at det må få konsekven-
ser senere i filmen. Men tværtimod viser
det sig, at det var helt rigtigt at stjæle den
bog, da den var nøglen til at forstå, hvad
der var gået for sig, og dermed at rette op
på de katastrofer fortiden er svanger med.

Modsat en del andre japanske tegnefilm
er Mary... temmelig ligetil. Den fortæller
en historie med en (set med vestlige øjne)
stringent logik. En uret er begået i forti-
den. Mary finder en nøgle til at rette op på

det skete, og det gør hun. Ganske vist er
der noget magi, man kan undrer sig over
f.eks. hendes evner som heks, og man
skal lige forstå, at det er hendes tante,
som optræder i begyndelsen af filmen.
Men den er ikke tynget af skæbne eller
mystiske tidssløjfer eller andet, som kan
gøre japanske film udfordrende (og inspi-
rerende!) at gennemstå.

Eller kort sagt: Mary og troldkvindens
blomst kan være et godt sted at starte
med japansk animation.

Indledning
Lad medlemmerne vide, at japanske teg-
ne film kan være lidt fremmedartede og
ha  ve nogle overraskende problemstillin-
ger. Fortæl dem også gerne, at de til sidst
vil forstå, hvem pigen i starten af filmen er.

Kim Bruun, Film-udvalget 
& Odense filmklub for Børn og Unge

Mary og 
troldkvindens blomst
Japan 2017
Instr: Hiromasa Yonebayashi
Manus: Hiromasa Yonebayashi, 
Riko Sakaguchi
Dk Stemmer: Thea Iven Ulstrup, 
Anne Marie Helger, Jens Jacob Tychsen,
Sigurd Philip Dalgas 

Censur: 7 
Spilletid: 103 min.
Udl: Angel
Prem: 3/1-2019
Aldersvurdering: Fra 8 år
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Handling
Filmen genopliver historien om den bar-
nepige, som søskendeparret Jane og Mi-
chael Banks havde glæde af som børn,
nemlig den fantastiske Mary Poppins. 20
år efter kommer Mary Poppins igen fly-
vende med sin magiske paraply til det
selvsamme hus i London, fordi den næste
generation har brug for hjælp. Michael,
der af nød er blevet kasserer i banken,
men egentlig er kunstner, er blevet alene
med tre børn. Søster Jane hjælper til, men
familien er truet på sin eksistens, da et
stort lån skal indfries. Hvis de ikke kan fin -
de farens værdibevis til banken, vil huset
blive overtaget af en grisk bankmand. 

Det går efterhånden op for de tre børn, at
Mary Poppins var en meget vigtig del af
Jane og Michaels barndom, som de helt
har glemt som voksne. Børnene selv får
også herlige oplevelser med den utraditi-
onelle barnepige, der formår at motivere,
guide og ”opdrage” på herligste vis. Der er
morsom oprydning, udflugter og drage-
flyvning – og selv et kedeligt karbad for-
vandles til en undersøisk udforskning,
hvor der dukker delfiner og fisk op af sæ-
beskummet. Fantasifulde, tegnede figu-
rer blander sig med de rigtige skuespil -
lere, så de mest utrolige ting kan lade sig
gøre sammen med Mary Poppins - og
Jack, som engang var lærling hos hendes
gamle ven, skorstensfejeren Bert. Der bli-
ver danset og sunget hele filmen igen-
nem, så det letter stemningen for børne-
ne. Men i virkelighedens verden truer de-
pression og bankerot, så familien må
pakke sammen og forlade huset. I sidste
øjeblik opdager de, at en af Michaels bør-
netegninger er lavet på bagsiden af det
efterlyste værdipapir. Dermed kan gælden
indfries, så familien igen ejer huset og kan
flytte hjem. Med denne lykkelige udgang
er det tid for Mary Poppins at flyve væk
igen, så i en sjov ballonscene forsvinder
hun op i det blå, mens kirsebærtræerne
springer ud.

Vurdering
Det er vovet af Disney at satse på en
fortsættelse af en stor, mindeværdig og
Oscar-belønnet film som den originale
Mary Poppins fra 1964. Denne klassiker
var “Supercalifragilisticexpialidocious”
med Julie Andrews som den perfekte
Nanny. Med tilpas disciplin, dannelse og
humor fik hun hjulpet børnene gennem
krisen og ført familien sammen igen. Det
var især den gamle far, som blev guidet til
et mere positivt og nærværende livssyn.
Undervejs var Mary og børnene på fantasi   -
fulde udflugter med vennen Bert, som
bl.a. havde en herlig dansescene med
pingviner.

I den nye udgave er det Jack, som følger
Mary Poppins og børnene til sjove steder
og lignende situationer. Men, historien i
den første film med dens uforglemmelige
melodier og flotte koreografi, skuespiller-
nes ubesværede samspil og Julie An-
drews fantastiske sang og præstation,
kan efter min mening ikke overgås. Den-
gang var det en imponerende produktion
med sin magiske blanding af tegnede fi-
gurer og levende skuespillere, mens der i
dag er mange flere tekniske hjælpemidler
til rådighed. Den nye film har en charme-
rende fremstilling af London i 1930´erne
med tågede glimt fra mange kendte ste-
der. Byen bliver oplyst af gadelamper med
gas, som styres af lygtetænder Jack og
hans danseglade kolleger. Det er stadig i

musicalstil med spredte referencer til for-
gængeren, hvad angår animation, musik
og oplæg, men desværre kun med antyd-
ning af de gamle elskede sange. Emily
Blunt spiller godt, men er en lidt mere an-
strengt Mary Poppins. Hun mangler den
naturlige charme og glimt i øjet, som Julie
Andrews kunne forsøde barnepigens
“strenghed” med (“with a spoonfull of
sugar”).

En familiefilm, som er tilladt for alle. Det
kan måske være lidt svært for de yngste,
at forstå de økonomiske trusler, som truer
familien. Der er enkelte rørende, lidt triste
scener, f.eks. når far Michael fortæller om
savnet af sin hustru. På en udflugt bliver
det mindste barn bortført af en tegnet ulv,
men alt sker i en varm stemning, der var-
sler, at det hele nok skal ende godt. Man
føler sig tryg i Mary Poppins magiske uni-
vers.

Det er uundgåeligt at sammenligne den
nye fortsættelse med den oprindelige ud-
gave, men den nye film er også underhol-
dende og absolut værd at se. Forhåbent-
lig kan fortællingen fange nutidens børn,
selvom de sikkert aldrig vil få så varige
filmminder, som os, der voksede op i
1960`erne. 

Indledning
Man kunne nævne den originale udgave,
som mange forældre måske har set, og
lægge op til fortsættelsen. Dette er en
musical, så hvordan adskiller det sig fra
andre film? Der er scener, hvor tegnede fi-
gurer og dyr blander sig på en anden
måde end i meget af nutidens animation.
Opmærksomheden kunne også henledes
på at filmen foregår i London i 30´erne,
hvor man kan spotte kendte steder, men
byen så alligevel anderledes ud med dati-
dens biler, gaslys og scenerier.

Kirsten Østergaard Nielsen, 
Film-udvalget & Aarhus Børnefilm

Mary Poppins vender tilbage
USA 2018
Instr: Rob Marshall
Manus: David Magee, Rob Marshall, 
John DeLuca
Dk Stemmer: Amalie Dollerup, Jens
Sætter-Lassen, Lise Baastrup, 
Pelle Emil Hebsgaard, 
Isabella Kjær-Westermann

Censur: A
Spilletid: 128 min.
Udl: Disney
Prem: 25/12-2018
Aldersvurdering: Fra 7 år
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OLEG OG KRIGEN
Handling
Det østlige Ukraine er i krig. Russiske se -
paratister vil have en del af landet ’tilbage’
til Rusland, og derfor kæmpes der – mest
om natten og uden, at vi ser krigshand -
linger.

Den lille landsby Hnutove ligger tæt på
frontlinjen. Landsbyen virker lettere for-
ladt, men Oleg bor her sammen med sin
bedstemor, sin tante og sin fætter. 

Oleg bliver vores guide til landsbyen og
det liv, der leves der. Her er moderens grav.
Her er skolen han går i, hvor de taler om,
hvordan man forholder sig, hvis man
opdager en mine, senere lærer de at øve
sig i, hvordan de forholder sig i tilfælde af
bombeangreb – ned i beskyttelsesrum-
met og sid stille uden at tale; ilten er spar-
som. Her er floden børnene bader i. Her er
forladte bygningen, hvor man kan udfor-
dre sig selv og hinanden.

Filmen er ikke rigtig plotdrevet, men det er
alligevel som om Oleg bliver klogere un-
dervejs. I begyndelsen af filmen brokker
han sig over, at en hund har skidt i deres
have, og han overvejer (grinende) at gøre
det samme i dens have, så den kan lære
det. I næste scene smadrer han og nogle
kammerater glasflasker mod en stor sten.
Som tilskuer når man lige at overveje, om
det nu er særlig klogt(?), inden Oleg sæt-
ter hånden ned på stenen og skærer sig
på et glasskår. I slutningen af filmen har
Olegs store ven, Kostya, fået fat i en pi stol,
de bruger til at skyde frøer. Selvom det er
sejt, og selvom Oleg vil gå langt for at gøre
sig fortjent til at være sammen med
Kostya, er det bare grænseoverskridende
at tage et liv – også selvom det kun tilhø -
rer en frø. Stakkels Oleg bliver synligt util-
pas, da han har skudt frøen.

Selvom der som nævnt ikke er en hand -
lingsmotor, som driver filmen frem gen-
nem berettermodellen, har den sine

dramatiske højdepunkter. Sådanne høj -
depunkter opstår, da Oleg og Kostya skal
campere ude efter mørkets frembrud:
Oleg er temmelig kålhøgen, når han sid-
der ved flammerne og forsikrer om, at han
ikke vil søge i beskyttelsesrummet, hvis
bomberne falder. Men da himlen flænges
af lysgranater, bliver han allige vel bekym-
ret og løber hjem til bedstemor.
Et andet dramatisk højdepunkt indtræder,
da Oleg og Kostya skyder til måls med
 sidst nævntes pistol. Kuglerne rikochetter-
er og pludselig er Oleg ramt. Det bløder og
de bliver tydeligvis forskrækkede, men det
viser sig heldigvis ikke at være alvorligt.

Vurdering
I efteråret 2016 lavede DaBUF et LOI (Let-
ter of interest) til denne film efter et møde
med producenten. Filmen er nu færdig-
produceret og findes to versioner. En lang
(ca. 90 minutter) for voksne og en kortere
(ca. 40 minutter) målrettet børn. Original
versionen - altså den ‘lange’ - har vundet
et hav af priser på festivaler rundt om i
verden. 

Det er sympatisk, at den ‘korte’ udgave til
børn fortæller om, hvordan det er at være
barn midt i en krig - uden på nogen måde
at skræmme. Men jeg finder, at filmen
bliver lovlig meget en løftet pegefinger og

en pædagogisk øvelse: Hvis man skider i
baghaven ved at smadre flasker, skyde
med pistol eller dræbe frøer, risikerer man
at det giver bagslag. Så lad være med det!

Når det er sagt, må jeg også erkende, at
det er en smuk og fabelagtig film, instruk-
tøren har skudt. Respekt for at følge Oleg
så ufiltreret. Man kommer helt tæt på livet
som Oleg. Fascinationen af og flirten med
det farlige, som bare er en hel del mere
alvorligt i Olegs tilfælde, er let at gen -
kende. Oleg forekommer hele vejen i gen-
nem komplet autentisk – og så er han
godt og charmerende selskab. Det lader
til, at Oleg bevarer sin menneskelighed,
sin nysgerrighed og det barn som ellers
alt for hurtigt kunne være forsvundet.

Anbefales fra 10 år – særligt hvis man in-
viterer instruktør Simon Lereng Wilmont
med til visningen (se mere i ‘Ekstra
oplevelser til din klub’).

Indledning: 
Indledning er vel ikke nødvendigt, hvis
man har en gæst. Men måske man kan
skærpe medlemmernes opmærksomhed
på, hvad de har til fælles med filmens
hovedperson.

Kim Bruun, Film-udvalget 
& Odense Filmklub for Børn og Unge

Oleg og Krigen
DK/Findland/Sverige  2017
Instr: Simon Lereng Wilmont
Medv: Oleg Afanasyev, Yaroslav Bendes,
Alexandra Ryabichkina, Olena Bendes

Cencur:7 
Spilletid: 40 min.
Udl: Final Cut for Real
Prem: 21/2-2019
Aldersvurdering: Fra 10 år

Nyhedskatalog - 2019/2020 33

DATA:

Filmkatalog 2019:Katalog 2008  10/04/19  14:36  Side 33



Handling
Vi følger forskellige trækfugle, der flyver
hjem til deres sommerresidens et sted på
Island, hvor de som sædvanlig modtages
af den snedige rovfugl, Dyster. Heldigvis
bliver deres indflyvning beskyttet af år-
vågne terner, så de fleste fugle kan lande
sikkert og finde deres rede. Her bliver ho-
vedpersonen Pjuske udklækket som én af
de små hjejler. Han har en herlig tid som-
meren over med Pjuskine og de andre
fugleunger, men har ingen succes med
flyvetimerne. Under det første forsøg er
han ved at blive fanget af rovfuglen. Da
faren vil redde Pjuske, bliver han selv Dy-
sters bytte. I sin sorg holder Pjuske fast på
en af farens fjer som det eneste minde.
Den bliver til stor trøst for den lille fugle-
unge, lige indtil den barske vind blæser
fjeren væk. 

Pjuske når ikke at lære at flyve og er uhel-
digvis ude af syne, da hans familie skal
trække sydpå igen, så de tror, at han også
er blevet offer for den onde rovfugl. Pjuske
bliver efterladt og må flygte fra vinteren
og den snigende kulde. Han har hørt de
andre fugle tale om et sted, hvor der er
varmt året rundt, så man kan søge ly der.
Desværre er det en lang rejse til fods over
fjelde og gletsjer til den mystiske Paradis-
dal. Undervejs slår Pjuske følge med den
skøre fugl, Rypert (kjove). Sammen klarer
de mange udfordringer og farlige situatio-
ner, indtil de når frem til dalen, hvor der al-
lerede er nogle overvintrende dyr og fugle.
Her overvinder Pjuske efterhånden sin

flyskræk og bliver så selvsikker, at han kan
flyve tilbage for at tage imod sin familie
på rede-pladsen, da foråret nærmer sig
igen. 

Pjuske er bekymret over, at rovfuglen gør
sig klar til at overfalde de hjemkomne fug-
lefamilier igen, så han og Rypert bestem-
mer sig for at få uskadeliggjort falken.
Desværre falder flere af deres forsøg
uheldigt ud, men til sidst lykkes det dem
at få ram på rovfuglen Dyster én gang for
alle. Det betyder, at alle trækfuglene kan
flyve hjem og lande uden risiko. Stor er
glæden hos Pjuskes familie og Pjuskine,
da de opdager, at han alligevel er i live, så
det bliver et herligt sommerophold. Da
vinteren nærmer sig, flyver de alle sydpå
mod varmere himmelstrøg.

Vurdering 
Denne film er noget så sjældent som en
islandsk produktion, der giver indtryk af
øens barske natur og øde landskaber i
nogle flotte scener. Det er en fin compu-
ter-animation med mange detaljer.
Pjuske og mange af de andre figurer
fremstår med deres store øjne som nogle
meget nuttede væsener, modsat f.eks.
 rov  fuglen Dyster, der ligner en rank, vel-
trænet, gråsprængt skurk. Stilen ligger
tæt op af Dreamworks. Filmen er med
dansk tale, der heldigvis nævner fuglear-
terne indimellem, for de er ikke lette at
genkende. Handlingen kredser om den
stakkels efterladte fugleunge, der må
vandre gennem det barske landskab for at

komme i ly for vinteren. Han finder venner
undervejs, men bliver også jagtet af rov -
dyrene. Indimellem er der scener og
musik, som kan virke lidt uhyggelige.
Nogle hints vil nok mest blive fanget af de
voksne; f.eks. når ternerne beskytter hjej-
lerne, som jagerfly under skarp kontrol og
i perfekt formation - eller et rovdyr, der er
blevet veganer – eller en ræv, som præs-
enterer sin menu a la TV-køkken. Andre
gange er der næsten poetiske klip med
dialoger i et smukt landskab, men også
lidt langtrukne scener. Historien og mora-
len skiller sig ikke meget ud fra andre film
i samme genre. 

Filmen har fællestræk med Fuglene i Ka-
nøfleskoven, hvor en flok fuglevenner
også må klare sig mod en rovfugl. Jeg har
også hørt den omtalt som ”Løvernes
Konge i en nordisk version”.

Filmen kan bestemt vises i klubberne, og
er befriende fri for hektiske, opskruede
aktiviteter, som mange af nutidens børne-
film falder for. Man kan ikke undgå at
holde af Pjuske og de andre ’gode’ figurer.
Det hele foregår i et adstadigt tempo. Det
kan måske virke kedeligt på de børn, som
netop er blevet vænnet til det hektiske,
men vil være et ’sundt’ og charmerende
alternativ. 

Indledning
Man kan forberede børnene på, at Pjuske
bliver efterladt af sin familie, fordi han
ikke kan flyve endnu. Så han må vandre
gennem farlige områder, og bliver jaget af
en ræv, en kat og Dyster. Undervejs møder
han Rypert og en mus, der bliver gode
venner. Med venskab og samarbejde over-
vindes alle forhindringer frem mod en lyk-
kelig slutning. Der kan også tales om fil-
mens virkemidler og dens fremstilling af
det barske Island, hvor den er produceret.

Kirsten Østergaard Nielsen, 
Film-udvalget & Aarhus Børnefilm

Pjuske flyver fra reden
Island 2018
Instr: Arne Asgeirsson
Manus: Fridrik Erlingsson
Dk Stemmer: Henrik Prip, Lue Johan. 
Torben Sekov, Kasper Leisner

Censur: 7 
Spilletid: 83 min.
Udl: Angel
Prem: 28/2 -2019
Aldersvurdering: Fra 8 år
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Handling
Luis er en ensom 11-årig dreng, der lever
alene med sin far, efter morens død. Livet
med faren er ikke let. Faren bruger al tid
og tankevirksomhed på arbejdet som ufo-
log - han er fuldstændig overbevist om, at
der findes liv i det ydre rum, og han vil gøre
alt for at bevise det. Livet for Luis er der-
for også præget af, at han selv skal stå for
at skabe rammerne for barndommen,
hvilket selvfølgelig ikke er nemt for en 11-
årig dreng i sorg. Den overhængende fare
for at blive fjernet fra hjemmet er derfor
konstant til stede, og både skole og bør-
neværnet gør ikke livet nemmere for Luis,
der både mobbes af skolens elever og for-
følges af den ondsindede Fru Diekendaker
fra børneværnet.

Men en dag sker der noget, der vender op
og ned på Luis tilværelse. Et rumskib styr-
ter ned ved en nedlagt benzinstation tæt
ved Luis hus, og ud af det kommer tre
små rumvæsener, Mog, Nag, og Wabo.
Pludselig giver farens overdrevne fokuse-

ring på det ydre rum mening, og Luis kas -
ter sig nu ud i at hjælpe de tre rumvæse-
ner med at skaffe det, de er kommet for.
En genstand fra en homeshopping-kanal.
Til gengæld hjælper Mog, Nag og Wabo så
Luis kan komme ud af kløerne på Fru Die-
kendaker. Begge opgaver kræver stor op-
findsomhed og samarbejde mellem Luis
og de tre skøre rumvæsener, og der udvik-
ler sig et helt særligt bånd og venskab
imellem dem. Det kræves også, da både
skole og naboer gør alt for at modarbejde
dem, og Fru Diekendaker viser sig at være
langt mere ondskabsfuld og udspekule-
ret. Men heldigvis ender det hele godt og
både rumvæsener og Luis, får det de
drømmer om.    

Vurdering
Sig det’ løgn, Luis! tager fat i flere meget
alvorlige emner, som mobning, ensomhed
og omsorgssvigt. Pakket ind i animatio-
nens lethed og den humoristiske tilgang
til den grusomme virkelighed, som Luis
befinder sig i, bliver filmen alligevel fortalt

så klumpen i halsen ikke vokser sig alt for
stor og umulig at synke. 

Det er både en fortælling om en dreng, der
kæmper med ensomhed og savnet af sin
mor, men det er også historien om en
drengs forsøg på at genvinde sin fars op-
mærksomhed, der også lider under sav-
net. Her fungerer filmen fortrinligt og
meget rørende. 

De komiske rumvæsener og de skøre op-
trin fungerer rigtig godt, og en væsentlig
del af filmens kvalitet er netop at fortælle
en alvorlig historie med tilpas mængde af
humoristiske optrin, der løfter stemnin-
gen undervejs. Filmens slutning er på alle
måder en hjertevarm og opløftende af-
runding, der gør, at filmen, trods de alvor-
lige temaer, kan ses af de mindste skole-
børn. De vil både blive underholdt og en
lille smule klogere på, at ikke alle børn har
en let opvækst.

Indledning
Der er masser af filmhistoriske referencer
til klassikere som E.T. og Nærkontakt af
tredje grad, som man kan tage med i sin
indledning, hvis man finder det interes-
sant. Historier om mødet med det ukend-
te og tilsyneladende skræmmende, der
viser sig at skabe unikke venskaber og
hjælpe børn videre derfra, hvor de står.

Vigtigst er det dog i indledningen, at man
kommer omkring den situation, Luis står i.
Som en 11-årig dreng, der er ramt af sorg
over tabet af sin mor, og som også indi-
rekte har mistet sin far, da han har fortabt
sig i en konstant søgen efter liv i det ydre
rum. Det er en vigtig præmis for filmen, at
ingen af de voksne er deres opgave vok-
sen. Det er først da der lander et rumskib
med tre fjollede aliens, at Luis får den
hjælp, som han tydeligvis har brug for.

Jan Frydensbjerg, Film-udvalget

Sig det‘ løgn, Luis!
DK/Tyskland/Luxemborg 2018
Instr: Christoph Lauenstein, 
Wolfgang Lauenstein, Sean McCormack
Manus: Wolfgang Lauenstein, 
Christoph Lauenstein
Dk Stemmer: Frederik Rosendahl, 
Martin Brygmann, Tom Jensen, 
Troells Toya, Peter Zhelder

Censur: 7 
Spilletid: 86 min.
Udl: SF
Prem: 7/6-2018
Aldersvurdering: Fra 7 år
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SKAMMERENS DATTER II:
SLANGENS GAVE

Handling
I den første film om skammerens datter,
Dina, viste det sig, at fyrstesønnen Nico
var uskyldigt anklaget for mordet på sin
familie. Men Drakan (Nicos halvbror) har
stadig ambitioner om at gribe magten,
dræbe Nico og at få skovlen under Dina.

Drakans mænd fanger Nico og Davin
(Dinas bror) og slæber dem til en afsides -
liggende borg. Hvor det bliver mere klart
for Nico, at han skal stå ved sig selv og
blive den leder, hans arv og person tilsiger. 

Men inden vi når så langt, skal Dina finde
frem til Nico og Davin, så de sammen kan
bekæmpe deres fjende. For at finde Nico
og Davin, slår Dina følgeskab med Sezu-
an, der viser sig at være hendes far. Og i
besiddelse af slangens gave: Evnen til at
påvirke folks opfattelse af virkeligheden.
En evne man f.eks. kan bruge til at få folks
hengivelse eller til at forvirre sine fjender.
Sezuan mener, at Dina måske ejer evnen,
og vil gerne træne hende i at bruge den.

Dina ankommer til borgen, samtidig med
at Nico har fået borgens fanger til at gøre
oprør mod Drakans mor, som bestyrer
borgen, og som i virkeligheden er den
egentlige fjende.

Vurdering
Hele konceptet med at få folk til at skam-
me sig er godt tænkt både i bøgerne og i
filmene. Vores bekymring for, hvad andre
tænker om os, kan være en hæmsko for
vores udfoldelse, men det kan også hjæl-
pe os til at holde os tilbage fra de mest
tvivlsomme aktiviteter. Slangens gave er
lidt mere sammensat: Kan man virkelig
tillade sig at ændre folks virkelighedsop-
fattelse efter forgodtbefindende?
Dette bliver ikke adresseret så grundigt i
Skammerens datter II: Slangens Gave. 

Til gengæld er det velgørende at opleve
Nico træde mere og mere i karakter. Han
stopper med at skamme sig over det, han
ikke har gjort, og gør det, som kan være
noget af det sværeste: Han tilgiver sig selv.
Interessant er det også, at Drakans og
Dinas skæbner på sin vis spejler hinan-
den. Drakans mor er den egentlige arki-
tekt bag hans nederdrægtighed; Dinas
farmor bragte Dinas forældre sammen i
håb om et afkom med både skammerens
og slangens gave. Så selvom Dina selv-
sagt repræsenterer det gode i fantasy-
universet, har hun også en rem af det
mørke. Man kan håbe på, at dette bliver
udnyttet i en forhåbentlig kommende
film.

Den tidligere Pråsvinder Ask Hasselbalch
har instrueret Skammerens datter II:
Slangens Gave. Det lykkes ganske godt at
leve op til devisen ’less is more’. Han dri-
ver ikke rovdrift på dragerne, som var ret

skræmmende i den første film, og en
søslange som beskytter borgen, bliver
også doseret passende. Til gengæld er Ni-
colas Bro en oversatsning som en fæl for-
følger. Ligesom et rum, der driver folk til
vanvid ikke er godt nok forløst.

Skammerens datter II: Slangens Gave
savner lidt af det, som gjorde den første
film virkelig frisk: En skamløs(t god) skurk,
skræmmende drager, en Nico med endnu
mere på spil, et godt miljø – production
value.

Indledning
Man kan fortælle om bogserien, som er
meget læseværdig. Man kan tale om skyld
og skam, og hvordan det adskiller os fra
andre væsner. Fantasy som genre er også
værd at nævne – genren taler tit til det
publikum, vi gerne vil have i tale.

Kim Bruun, Film-udvalget 
& Odense Filmklub for Børn og Unge

Skammerens datter II: 
Slangens gave
DK 2019
Instr: Ask Hasselbalch
Manus: Dan Hoffmann, Gunnar Järvstad
Medv: Rebecca Emilie Sattrup, 
Jakob Oftebro, Dejan Cukic, Nicolas Bro

Censur: 11 
Spilletid: 103 min.
Udl: Nordisk
Prem: 24/1 - 2019
Aldersvurdering: Fra 11 år

Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber36

DATA:

Filmkatalog 2019:Katalog 2008  10/04/19  14:36  Side 36



SKJOLD OG ISABEL
Handling
Dokumentaren Skjold og Isabel er Emil
Næsby Hansens spillefilmsdebut, der
portrætterer de to unge mennesker,
Skjold og Isabel, som møder hinanden for
første gang en sommer i København. I
hinanden finder de begge to én, de kan
spejle sig i, og de bliver hinandens første
kærester og oplever den første store
kærlighed sammen. Men sommeren for-
går og allerede inden der er gået et år, har
Skjold slået op med Isabel. Og det er
svært bare at være venner, når man har så
tæt et forhold til hinanden, og ingen af de
to kan undvære den anden person, for re-
sterne af forelskelsen har for alvor bidt sig
fast i dem begge to. 

Midt i den nye sommerferie møder vi dem,
og vi følger Skjold og Isabels break-up, ind
og ud af dramatiske skænderier og lykke-
lige øjeblikke i en sårbar og forvirrende tid,
hvor de prøver at definere, hvem og hvad
de er – sammen og hver for sig, nu hvor de
ikke længere er kærester. 

Vurdering
Der går ikke meget mere end få minutter,
før man glemmer at filmen faktisk er en
dokumentar og ikke fiktion, for historien
om Skjold og Isabel er en fortælling, man
naturligt bliver draget af. Man keder sig
ikke på noget tidspunkt under filmen, og
instruktøren formår at følge Isabel og
Skjold på en måde, der aldrig virker opstil-
let eller unaturlig, men i stedet lader han
dem bare være, som de er. Deres historie
får lov til at udvikle sig i sit eget tempo, og
det skaber en enormt autentisk og spe ciel
stemning, som minder om fiktionsfilm.
Filmen behandler kærlighed, ungdom og
identitet på en meget fin måde, hvor det
bliver tydeligt, at der ikke er langt fra
glæde til sorg og fra fortvivlelse til eufori. 

Både Skjold og Isabel søger grænser hver
for sig, men når de er sammen virker de
yderst sårbare, og det bliver understreget,
hvordan de begge to har svært ved at give
slip på den anden. Samtidig er filmen
æstetisk smuk, og de rå og ufiltrerede
elementer fra dokumentarismen kombi-
neres på bedste vis med symbolik og

 krea  tivitet i mange af scenerne, hvor
København og dansk sommer fungerer
som de perfekte rammer til at fortælle en
kærlighedshistorie. Udtrykket bliver beta-
gende og meget sanseligt, og det er tyde-
ligt, at instruktøren faktisk interesserer
sig for Skjold og Isabel som personer – når
de er sammen, men også hver for sig, og
netop her bliver det markeret, hvor svært
det er at kombinere rodløshed og løsslup-
penhed med en mere låst tosomhed. På
denne måde er Skjold og Isabel en sørg -
modig og på samme tid fortryllende do-
kumentar, der undersøger og skildrer
kærlighed og ungdom anno 2018.

Indledning
Filmen lægger op til at tale om kærlighed,
ungdom og identitet i det moderne sam-
fund, og man kan lægge fokus på, hvor-
dan personlighed og relationer til andre
mennesker skabes og udfordres, når man
er ung. Desuden kunne man også se på
dokumentaren som genre og overveje,
hvordan fakta- og fiktionskoder er med til
at fortælle historier og skabe et billede af
virkeligheden. 

Fie Flatau, 19 år

Skjold og Isabel
DK 2018
Instr: Emil Næsby Hansen
Medv: Skjold, Isabel

Censur: A
Spilletid: 66 min
Udl: Angel
Prem: 24/5 - 2018
Aldersvurdering: Fra 15 år
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Handling
I Himalaya bor de sagnomspundne af-
skyelige snemænd kaldet yetierne. Her
lever de i en landsby højt oppe på en iso -
leret bjergtinde, båret af fire enorme
mammutter et sted under skydækket, og
hvor man ikke sætter spørgsmålstegn ved
sin omverden, men er underlagt de love,
som deres høvding, Stormesteren, ud-
stikker. Ældgamle piktogrammer på sten,
giver svar på alle yetiernes spørgsmål,
men holder dem også i uvidenhed om,
hvad der befinder sig under skyerne.

I denne stamme bor den unge yeti Migo. I
stammen har man opbygget en mytologi,
hvor vi – mennesket – er de farlige bøh-
mænd. Migo står til at arve sin fars vigtige
job: at bruge en katapult til at flyve med
hovedet først ind i en gong, der vækker
den lysende himmelsnegl, så endnu en
dag kan begynde. Men da Migo en dag
møder et menneske (en pilot der har
forvildet sig op på bjerget, da hans fly er
styrtet ned) og således hævder, at men-
neskene findes i virkeligheden, tror ingen
på ham, og han stemples som kætter og
bliver forvist fra yetiernes samfund af
Stenmesteren, yetiernes leder.

Heldigvis bliver Migo optaget i den hem-
melige yeti-gruppe SFF (Smallfoot’ernes
Forsknings Forening), som vil bevise at
smallfooterne eksisterer. Migo sendes
derfor på mission ned under skyerne, hvor
han møder naturelskeren og Tv-værten
Percy. Han laver naturdokumentarer, men
kæmper med faldende seertal, så han er
efterhånden desperat. Da piloten, som
tidligere mødte Migo, skræmt fortæller,
hvad han har set, øjner Percy muligheden
for at lave en viral video med en falsk yeti
og på den måde genvinde sin popularitet.
Percy beslutter sig derfor efter mødet
med Migo, at tage med ham til yetiernes
stamme. Men kan Migo overbevise de
andre yetier om, at smallfoot’erne ikke er
monstre. Og kan Percy omvendt overbe-
vise menneskene om, at yetierne ikke vil
dem noget ondt. Jeg afslører vist ikke for
meget ved at fortælle, at efter mange
forviklinger mødes de to kulturer til slut og
begynder at snakke sammen.

Vurdering
I den efterhånden massive strøm af ani-
mationsfilm, som rammer de danske bio -
grafer – især omkring skolernes ferieperi-
oder – kan det efterhånden være svært at

finde film, som byder på noget ekstra-
ordinært og ikke bare lægger sig i slip-
strømmen af de mange ens tegnefilm
med de faste skabeloner og klicheer.

En undtagelse er dog Smallfoot, som på
finurlig vis vender den gamle myte om Big
Foot på hovedet. Yetierne findes, og i
deres verden er ”Smalfooteren” en myte.
Filmen er trods enkelte dårlige animatio -
ner en film, som sagtens kan bruges i
klubsammenhæng. Den minder meget
om eksempelvis Ice Age i sin streg. Fil-
men er vældig underholdende og gen-
nemsyret af en befriende hjertevarme.
Her er ingen onde skurke, hverken blandt
yeti’erne eller menneskene. Karaktererne
er søde og yetierne er kreeret som søde
og bamsede væsener, der vil tiltale de helt
unge. Humoren er let og tilgængelig om
end til tider noget forudsigelig, men der er
langt hen ad vejen dømt hygge og feel-
good film. Drengene vil elske yetiernes
overhoved, kaldet Stenmesteren, som
med stemme af L.O.C. rapper sin
stammes historie. Her er vi befriende
langt fra de altid meget sukkersøde og ro-
mantiske melodier, som præger mange
animationsfilm.

Filmens morale er, at vi skal droppe de
 ind groede fordomme og angsten for det
fremmede og i stedet møde hinanden
med tillid og nysgerrighed. Det er både
sympatisk og tiltrængt i en tid, hvor
meget i verden arbejder i den modsatte
retning. Kan vores unge klubmedlemmer
tage denne lære med sig hjem efter fil-
men, ja så er meget vundet.

Indledning
Filmen kræver som sådan ingen indled-
ning. Hvis man vil causere over begrebet
”Den Afskyelige Snemand” (yeti), så er der
her en mulighed for det.

Hans Peter Mehlsen,
Film-udvalget & Aarhus Skolebio

Smallfoot
USA 2018
Instr: Karey Kirkpatrick, Jason Reisig
Manus: Karey Kirkpatrick, Clare Sera,
John Requa, Glenn Ficarra
Dk Stemmer: Kenneth M. Christensen,
Silas Holst, KARUI, Liam O’connor, 
Camilla Lau

Censur: A
Spilletid: 96 min.
Udl: SF
Prem: 4/10-2018
Aldersvurdering: Fra 7 år
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Handling
Hikke er blevet høvding og alle på Ber -
særkø arbejder med at redde drager. Ber-
særkø er blevet et fredeligt sted at bo,
men øen er overfyldt med de mange dra-
ger, og derfor måske ikke så fredelig
 alligevel. Hikke og hans venner redder dra-
ger fra andre vikinger. På et af deres tog-
ter møder de den berygtede dragejæger
Grimmel. Han har svoret at udrydde alle
natskygger.

En hun-natskygge som kan gøre sig usyn-
lig bliver fanget, og den bruger Grimmel til
at lokke Tandløs med for at fange ham.
Tandløs bliver med det samme forelsket i
hun-natskyggen, og hans fokus på Hikke
bliver mindre. Der er nogle sjove og røren-
de scener, hvor Tandløs gør kur til hun-
natskyggen.

Hikke vil redde alle dragerne, og kommer i
tanke om at hans far, Havblik, har fortalt
ham om et eventyrligt rige ved verdens
yderste kant. Et rige, hvor alle drager kom-
mer fra, og kan leve i fred for mennesker.
Drager og mennesker flygter fra Bersærkø
pga. Grimmel og hans hær. De kender ikke
vejen til den mystiske drageverden, men
agter at finde den. Tandløs er distraheret
hele turen, fordi han fornemmer hun-nat-
skyggens nærvær. De finder en ø til en
midlertidig lejr, men de fleste vikinger øn-
sker at blive boende. 

Der er et stort opgør mod Grimmel, hvilket
ender med at han dør. Mennesker og dra-
ger skilles, og dragerne flyver til den mys -
tiske verden, hvor Tandløs og hun-nat-
skyggen bliver hyldet som konge og dron-
ning. Hikke bliver en god høvding for vikin-
gerne. Han og Astrid bliver gift, og kom-
mer mange år senere tilbage til kanten af
dragernes verden, nu med deres børn. Her

møder de Tandløs, viser hinanden deres
børn og glæder sig over at det er gået alle
godt.

Vurdering
I den første film mødte vi Hikke, som trods
han var høvdingesøn var anderledes og
blev opfattet som svag. Den dag Hikke
møder Tandløs ændrer det sig, og menne-
skene på Bersærkø får respekt for drager.
I den anden film mødte vi Hikkes mor, som
alle troede var død. Hun lever sammen
med drager. Hikke, hans mor og far be-
kæmper sammen med deres drageven-
ner fjenden Drago. Hans far, Havblik som
var en stor høvding, bliver slået ihjel, men
Hikke bliver voksen og Tandløs bliver dra-
gernes konge. Her i den tredje film bliver
historien afsluttet med at Hikke finder sig
tilrette med sin rolle som høvding, som
ægtemand og far. Jeg tror ikke, at der
kommer en fjerde film, da denne film er
en god afslutning på trilogien.

Jeg synes, at filmen er en god og sjov for-
tælling. Der er nogle seriøse budskaber,
som er ret vigtige både i filmen og i livet,
fx ”Når man elsker, kan man miste”. Det

mindes Hikke, at hans far sagde efter at
Hikkes mor var blevet taget af en drage.
Filmen er mindre voldelig end de to fore-
gående. Men jeg ville vise den til syv år
plus, fordi selvom filmen er mindre volde-
lig, kan budskaberne være svære at forstå
for de små.

Indledning
Velkommen til Bersærkø! Her lever men-
nesker og drager sammen i harmoni, men
øen er overbefolket af både mennesker -
men især drager. På Bersærkø har de sat
sig for at redde så mange drager de kan.
Men i verden omkring dem kan ikke alle
mennesker lide drager og den største
modstander er den onde Grimmel. Han vil
tilintetgøre alle natskygger, og derfor
jager Grimmel Tandløs, som er høvdingen
Hikkes drageven. Dette er en fortælling
om venskab og kærlighed, og om hvordan
venskab kan blive sat på spil, når man er
forelsket. Flyv med ind i en fantastisk ver-
den med vikinger og drager!

Rasmus Køppler,  14 år, 
Slangerup Børne- og 

Ungdomsfilmklub - Holger

Sådan træner du din drage 3
USA 2019
Instr & manus: Dean Deblois
Dk Stemmer: Robert Hansen, 
Özlem Saglanmak, Niels Olsen, 
Stine Stengade, Peter Aude

Censur: 7 
Spilletid: 104 min.
Udl: UIP
Prem: 31/1-2019
Aldersvurdering: Fra 7 år
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TEAM ALBERT
Handling
Albert bor i parcelhus med sin mor, far og
rapkæftede lillesøster. Han går i 3.G på
Helsingør Gymnasium og har fritidsjob på
tanken. Albert går i klasse med sine to
gode venner Ida og Toke. Men Albert er en
drømmer, som synes skolelivet er kedeligt
og han kan ikke tage skolens fokus på,
hvad man skal efter gymnasiet, alvorligt.
Da Albert i stedet for at skrive en opgave
om karriereplanlægning møder op i klas-
sen med to cheerleaders og konfetti for at
præsentere hans fremtid som YouTube-
stjerne, er hans lærer ikke imponeret. Hun
truer med at dumpe ham, så han ikke kan
færdiggøre gymnasiet, men ender med at
udfordre Albert til at lave en video på
YouTube og hvis den får 3.000 hits inden
næste undervisningsgang, vil hun god-
kende hans løsning.

Albert går nu i tænkeboks, for hvordan
skal han få så mange hits? Det bliver til en
film med en prank, hvor Tokes døde og
frosne kat bliver kørt over af en fra klas-
sen, som i sin bil er på vej ud for at købe
billige burgere. Missionen lykkes og Albert

bliver inviteret til fest af klassens nye
pige. Her møder vi hendes far, en forret-
ningsmand, som er smart i en fart og bru-
ger festen til reklame for alkoholsoda-
vand.

Faren ser muligheder i Albert og laver en
kontrakt med ham. Imod sine forældres
ønske dropper Albert derfor ud af gymna-
siet kort tid før afslutningen på 3. g. Albert
flytter til København i en fed lejlighed og
får stillet et team til rådighed med  ka -
mera mand, stylist og personlig assistent.
Albert indspiller en video med masser af
energi og mennesker, men da optagelsen
er slut ender han med at sidde alene i sin
lejlighed og kigge ud over byen. Han har
mistet kontakten til Ida og Toke, som ikke
synes det er fedt at Albert reklamerer for
sodavand med alkohol. De har travlt med
at afslutte gymnasiet og filmen er meget
tydelig i sin visning af, at Albert er blevet
ensom.   

Det ender med et opgør mellem Albert og
forretningsmanden – og Albert må gå
tomhændet fra luksuslivet i København.

Tilbage i Helsingør har hans lillesøster
overtaget hans kælderværelse og Albert
sætter sig for at vinde det vigtigste i hans
liv tilbage – venskabet med Ida og Toke!
Han kigger på gamle film fra de var små
og får Toke til at være med til en genind-
spilning for at lokke Ida til at tilgive ham.
Filmen slutter med at Albert og Ida synger
‘Venner for livet’, en sang Albert har skre-
vet til Ida.

Vurdering
Filmens producent håbede, at filmen ville
blive en storsælger på størrelse med
Kærlighed ved første hik og at man ved at
have en ægte YouTube-stjerne som hoved-
person havde knækket koden til at få de
unge i biografen. Det lykkedes ikke at nå
de høje salgstal, men det er en sød film
med en fin morale og de tre venner Albert,
Toke og Ida er godt selskab. Jeg savner
noget dybde i filmen, men det er en hyg-
gelig historie om venskab, valg af vej i livet
og om at opdage at en ven måske kan
blive en kæreste. Selv om hovedpersoner-
ne går i gymnasiet, så er det en film til
 aldersgruppen 7-10 år. Mine forsøg på at
lokke pige på 12 og dreng på 14 år i bio-
grafen mislykkes - også selv om den  14
årige kendte Albert Dyrlund fra YouTube.

Indledning
Hvad vil du være, når du bliver stor?
Mange vil i dag nok svare gamer eller
YouTuber og ikke almindelige jobs som
bankmand eller ingeniør. I denne film
møder vi Albert, som er YouTuber i den vir-
kelige verden, hvor han droppede ud af  
1. g i gymnasiet for at forfølge sin drøm.
Albert spiller sig selv og så alligevel ikke.
Det er ikke hans historie, men en fortæl-
ling om venskab, måske den første
kærlighed og at skulle finde vej i livet.

Hanne Cramer Køppler, 
Slangerup Børne- og 

Ungdomsfilmklub - Holger

Team Albert 
DK 2018
Instr: Frederik Meldal Nørgaard
Manus: Frederik Meldal Nørgaard,
Thor Wissing Lange
Medv: Albert Dyrlund Laura Kjær, 
Marcus Jess Petersen, Carla Phili Røder

Censur: A
Spilletid: 82 min.
Udl: SF
Prem: 4/10-2018
Aldersvurdering: Fra 7 år
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TERNET NINJA
Handling
Aske er en ganske almindelig dreng, der
går i 7. klasse og er håbløst forelsket i
pigen Jessica, der bevæger sig yndefuldt
rundt i klassen over ham. Fuldstændig
uopnåelig, indtil den dag hvor en Ternet
Ninja krydser Askes vej. 

Ternet Ninja er kommet til live på en thai-
landsk legetøjsfabrik, hvor en børnearbej -
der bliver tæsket ihjel af den danske lege -
tøjsproducent, Phillip Eberfrø. Ternet Ninja
bliver her besat af en hævngerrig og rap-
kæftet japansk ånd, og ender i favnen på
Askes Onkel Stewart, der giver den til
Aske i fødselsdagsgave. 

Det tager et par dage for Aske at komme
sig over mødet med Ternet Ninja og
opdage, hvad han sådan lige kan bruge en
provokerende, perfid og pågående nin-
jadukke til. Men Aske har mange kvaler. I
skolen regerer og dominerer bøllen Glenn,
og han er konstant på nakken af Aske.
Hjemme hos Aske er det den usympa-
tiske papfar Jørn, der altid har gang i et
eller andet tvivlsomt projekt og som lader
Askes konstantædende og møgirri te -
rende papbror Sune få alle fordelene i
livet. 

Så Ternet Ninja og Aske indgår en al-
liance. Ternet Ninja skal hjælpe Aske af
med plageånden Glenn fra skolen, til
gengæld skal Aske hjælpe Ternet Ninja
med at finde frem til legetøjsproducenten
Phillip Eberfrø. For Ternet Ninja har en
voldsom hævntørst, og skyr ingen midler
for at få den indfriet. 

Det lidt aparte makkerpar udvikler snart et
venskab. I takt med at Ternet Ninja med
sin handlekraft og hurtighed formår at få
skabt kontakt mellem Aske og Jessica, og
lykkes med at få Glenn ned med nakken,
nærmer filmen sig sit klimaks, hvor Aske
skal gengælde Ternet Ninjas hjælp.  

Vurdering
Det har sjældent været sjovere at være bio-
grafgænger, og der har sjældent været
mere alvor gemt bag de mange grin. Ter-
net Ninja lykkes med en yderst kom-
pliceret bedrift, når det drejer sig om en
animationsfilm. At tale til børn og unge i
deres eget sprog, samtidig med at den
formår at formulere formaninger, der sæt-
ter sig fast og bliver siddende. Man be-
høver blot at se filmens åbningssekvens
for at blive klar over, at filmen vil langt
mere, end blot at underholde. Der er intet
morsomt ved det triste syn af børnearbej -
dere, der pukler på livet løs, og den efter-
følgende og meget voldsomme gennem-
bankning fastholder og stadfæster mør-
ket og udsagnet. Som tilskuer er det be-
friende, at vi i resten af filmen kan slå os
på lårene og lade latteren tale, men man
glemmer ikke lige den scene foreløbig.  

Hele vejen igennem står Aske overfor
mange moralske problemstillinger. Hvad
er rigtigt og forkert? Hvornår skal man
følge egoismens vej, og hvornår skal man
være noget for andre? Hvad kan hævnes
og hvad må hævnes? Som I alle andre
gode film, får vi ikke svarene entydigt for-
muleret, men i stedet fornemmer vi Askes
kamp, både indeni og udenpå, og det er
ret godt gået af en animationsfilm.

Bag både humoren og alvoren, er filmen
en fantastisk underholdende historie, om
at lære at stå på egne ben. Man kan ikke
andet end at blive imponeret over, hvor-
dan Anders Matthesen formår at genop -
live sit fantastiske persongalleri, sætte
det ind i en ny kontekst og skabe en
fortælling, der vil gå over i den danske
filmhistorie, som en af de mest sete film
nogensinde. På den baggrund er det ek-
stremt velfortjent, at han, for blandt andet
denne film, får årets Pråspris.    

Indledning
Man må formode, at stort set alle i salen
har set Ternet Ninja, hvilket gør at en
egentlig introduktion til filmens handling
er unødvendig. Brug derfor eventuelt
tiden på at fortælle om Anders Matthe-
sens fantastiske persongalleri, der som
intertekstuelle perler på en snor også fry-
der og fornøjer gennem hele filmen. Langt
de fleste vil kende til Terkel i knibe og kan
genkende Onkel Stewart, den konstantry-
gende Beate og selvfølgelig Terkel. Og så
kan man jo glæde det ninja-hungrende
publikum med at endnu en film (og bog) er
på vej. Bogen udkommer, hvis alt går efter
planen, i 2019, og den kan man jo pas sen -
de læse op fra. 

Efter sigende tager efterfølgeren turen til
Thailand, hvor Aske genforenes med Ter-
net Ninja, og hvor de sammen skal
forsøge at hjælpe børnearbejderne fra
legetøjsfabrikken. Som det antydes, vil
der endnu engang være en moralsk løftet
pegefinger gemt bag løjerne, og måske er
det de sidste ord til børnene, inden tæp-
pet falder. At bag filmens forrygende fjant
og fornøjeligheder, gemmer der sig en
yderst vigtig morale. At stå op imod det,
der er forkert, gøre op med det og gøre en
forskel. 

Jan Frydensbjerg, Film-udvalget 

Ternet Ninja
DK 2018
Instr: Anders Matthesen, 
Thorbjørn Christoffersen
Manus: Anders Matthesen
DK Stemmer: Alfred Bjerre Larsen,
Emma Sehested Høeg, 
Anders Matthesen

Censur: 11 
Spilletid: 82 min.
Udl: Nordisk
Prem: 25/12-2018
Aldersvurdering: Fra 10 år
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THE DARKEST MINDS
Handling 
The Darkest Minds er en amerikansk ung-
domsfilm, der udspiller sig i et turbulent
USA, hvor 98% af alle børn er omkommet
på grund af en mystisk sygdom. De over-
levende 2% udvikler nye, magtfulde kræf-
ter, og af frygt for børnenes nyfundne
styrker sendes de til arbejdslejre, hvor de
opdeles i farver ud fra farligheden af
deres kræfter.

16-årige Ruby er blandt en håndfuld af
dem, som har så stærke kræfter, at rege-
ringen har ordre til at henrette disse indi-
vider. Ruby undslipper sin fangelejr og
finder et nyt fællesskab bestående af
andre undslupne teenagere, der søger et
sikkert tilflugtssted. Snart indser Ruby og
hendes nye ‘familie’, at i en verden hvor de
voksne magthavere har forrådt dem, kan
de ikke blive ved med at flygte og må i ste-

det gøre modstand ved at stå sammen og
bruge deres kræfter til at tage kontrol over
deres skæbne.

Vurdering 
The Darkest Minds er en spændende ung-
domsfilm, der retter sig mod det yngre
publikum. Filmen indeholder masser af
action og romantik og skaber en virkelig-
hed, der i høj grad ligner den vi selv lever i
og kan genkende, fordi historien ikke er
placeret i en fjern fremtid eller en verden
som ser helt anderledes ud. Samtidig kan
publikum relatere til karaktererne. 

Filmens indledende scener skøjter nær-
mest forbi, hvordan Ruby på tragisk vis
mister forbindelsen til sine forældre, og
hvordan arbejdslejrene og mutanterne
fungerer. Der er for det meste en rød tråd
gennem historien og filmen efterlader

ikke så meget plads til at tænke selv. Fil-
men rammer nutidens ungdom, fordi den
behandler temaer som venskab, kærlig-
hed og sorg. Filmen har en relativ åben af-
slutning og lægger, for mig at se, klart op
til en fortsættelse. 

Indledning
Der er rigeligt med emner at tage fat på i
indledningen. Filmen handler i høj grad
om, hvordan de unge står sammen mod
de voksne for at udvikle deres sande po-
tentiale og blive til selvstændige,
tænkende individer. Derfor kunne det være
interes sant at snakke om udviklingen fra
barn til voksen og alle de følelsesmæssi-
ge problemer, man kan opleve. Samtidig
kunne det være relevant at snakke om,
hvordan ungdommen på nogle punkter
gør oprør mod de voksne. 

Sine Flatau, 15 år

The Darkest Minds
USA 2018
Instr: Jennifer Yuh Nelson
Manus: Chad Hodge
Medv: Amandlla Stenberg, Mandy Moore,
Cwendoline Christie, Harris Dickinson

Censur: 11 
Spilletid: 105 min.
Udl: Twentieh Century Fox
Prem: 2/8-2018
Aldersvurdering: Fra 11 år
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THE MISEDUCATION OF
CAMERON POST

Handling
Vi er i USA et sted i Montana omkring
1992. Cameron Post er en ung forældreløs
pige, som bor hos sin moster. Ved skole -
afslutningsballet bliver hun af sin
drengekæreste opdaget i seksuel om-
gang med en jævnaldrende pige Coley.
Som følge heraf bliver Cameron sendt på
en kristen og konservativ genopdragel -
seslejr ved navn God’s Promise, hvis for-
mål er at omvende kønsforvirrede unge
ved hjælp af samtaleterapi og sunde ak-
tiviteter.

I lejren lærer Cameron andre unge at
kende. De bærer alle på forskellige
traumer. I lejren arbejder Rick – en
tidligere homoseksuel – som nu er blevet
omvendt – og fået forladelse for sine syn-
der. Han forsøger at inspirere de unge
gennem fritidsaktiviteter, musik og sam-
taler. Desuden arbejder hans søster for-
standerinden Dr. Lydia med terapeutiske
samtaler, hvor de unge skal udfærdige et
såkaldte isbjerg, hvor toppen af isbjerget
er det homoseksuelle og alt nedenunder
er årsagerne.

Cameron funderer over sit liv og hvem
hun er. Hun definerer sig hverken som ho-
moseksuel eller religiøs, men blot som en
ung der gerne udforsker sin seksualitet.
Cameron klarer sig igennem lejrlivet ved
at hygge sig med sine nye venner. De
ryger pot i smug, og en nat bliver hun
pludselig overrasket af værelseskamme -
raten pigen Erin og de elsker sammen.
Erin angrer dog efterfølgende.

Under en af gruppesamtalerne beretter
en fyr, at han ikke kan komme hjem som
planlagt, da hans far stadig synes, at han
er for feminin. Drengen får et nervøst
sammenbrud og om natten har han
skåret i sit eget køn og kommet på hospi-

talet. Dette afstedkommer et mindre op -
rør, hvor Cameron blandt andet overfor
Rick, italesætter ledelsens manglende
kom petencer og al den kontrol, som de
unge udsættes for i lejren og  ikke mindst
problematiserer hvorfor, at man behøver
at skamme sig over for sig selv og sine
følelser. Afslutningsvis ser man Cameron
forlade lejren i utide sammen med ven-
nerne Jane og Adam.

Vurdering
I The Miseducation of Cameron Post mø -
der vi en gruppe unge, som får at vide, at
de er forkerte. På genopdragelses lejren
God’s Promise skal de afvænnes med at
blive tiltrukket af deres eget køn. For deres
eget bedste mener de voksne. Men for hvis
bedste egentlig. Det er grundpro ble ma -
tikken i den amerikanske ungdomsfilm
The Miseducation of Cameron Post.
Det er der kommet en rimelig ”Coming-of-
age” fortælling ud. Disse film giver som
oftest  anledning til store spørgsmålstegn
omkring seksualitet og kærlighed.  Vores

hovedperson skal finde sin egen vej videre
ind i voksenlivet og Cameron ved godt
selv, hvem hun er. Problemet er, at omver-
denen på frustrerende vis fortæller hende,
gennem ideologi og religiøs overbevis-
ning, at hendes identitet er fejlagtig.

I den bærende rolle ses Chloë Grace
Moretz, som endelig her får en rolle med
noget karakter (efter hendes verdensgen-
nembrud som rapkæftet superheltinde i
Kickass), selv om man ofte føler hende
som noget passiv og mut, hvilket påvirker
indlevelsen af, at vi aldrig rigtig føler den
venskabelige gnist blive antændt mellem
hende og de andre deltagere i forløbet.

På filmgennemsynet i Århus i marts blev
filmen vist. Det generelle indtryk var, at fil-
men nok er vanskelig for mange klubber
at programsætte. Dertil er den nok for
”voksen” på mange parametre – ligesom
den også kan virke meget snakkende og
langsom i sin fortælling.
Den vil – helt uden tvivl –være en rigtig god
undervisningsfilm, idet tematikken er
vigtig og spændende at udfordre de unge
med. Den ville også kunne gå til en mara-
tonaften, som det mere seriøse og de-
batskabende islæt. Det er en vigtig film
om venskaber, følelser og retten til at
være sig selv.

Indledning
Det er vigtigt at understrege, at filmen
lægger op til diskussion omkring sin egen
seksuelle udlægning. Filmen kan bidrage
til forståelse og solidaritet for en gruppe
af unge, som udsættes for særbehand -
ling og stigmatisering på grund af deres
seksualitet. Man kan også nævne LGBTQ-
bevægelsen og deres kamp for rettighed-
er.

Hans Peter Mehlsen, 
Film-udvalget & Aarhus Skolebio

The miseducation 
of Cameron Post
USA 2018
Instr: Desiree Akhavan
Manus: Desiree Akhavan, 
Cecilia Frugluele
Medv: Chloë Grace Mortz, Jennifer Ehle,
John Gallagher Jr., Sasha Lane

Censur: 15 
Spilletid: 91 min.
Udl: 41Shadows
Prem: 28/2-2019
Aldersvurdering: Fra 15 år
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TO MINUTTERS STILHED
Handling
Under den Kolde Krig, i 1956, fem år før
Berlinmuren bliver bygget, lever folk i Øst-
tyskland afsondret fra omverden, men de
to gymnasieelever, Kurt og Theo, afholder
sig alligevel ikke fra at tage på små ture til
Vesten. Efter et oprør i Ungarn bliver slået
hårdt ned af russerne, beslutter drengene
sammen med resten af deres klasse at
holde to minutters stilhed for at vise soli-
daritet med ungarerne. Denne beslutning
skal dog vise sig at ændre deres liv for
altid, for jerntæppet strammes, og elever-
nes opførsel skaber meget større proble-
mer, end drengene havde forestillet sig.
Både skoleledelsen og den østtyske rege-
ring reagerer voldsomt, for systemkritik
og kontrarevolutionære tanker tolereres
ikke, og eleverne bliver tvunget til at vælge
mellem at udpege hinanden eller blive
smidt ud af skolen. 

Vurdering
Statens magt synes at være ubehagelig
stor i To Minutters Stilhed, der bygger på
virkelige begivenheder fra tiden under den
Kolde Krig. Det er en film, der formidler en

stærk historie på en alletiders måde med
masser af følelser og intensitet, der aldrig
bliver for meget. Østtyskland skildres ikke
helt så grå og kedelig, som det er tilfældet
i andre lignende film, men alligevel får vi
en skræmmende beskrivelse af samti-
dens politiske klima, der viser, hvordan
såkaldte sandheder bliver fordrejet med
propaganda fra begge sider. Samtidig for-
mår autoriteterne fra DDR at få flere af de
unges selvbilleder til at krakelere, og det
bliver tydeligt, hvordan hemmeligheder og
løgne findes over alt – endda i drengenes
egne hjem. Det er et barskt indblik i efter-
krigstidens realiteter, der på trods af den
afsluttede krig stadig var en verden med
en intensiv kamp om magten - uden
nogen plads til frihedstænkere, som den
ældre anarkist Edgar kalder eleverne. 

I en tid, hvor man kunne risikere at betale
en umådelig høj pris for at modsætte sig
autoriteterne, er det inspirerende og op-
løftende at se, hvordan unge mennesker
har mod til at stå sammen og tro på, at de
kan skabe ændringer. Netop tematikkerne
omkring solidaritet, oprør og undertryk-

kelse er det, der gør filmen fremragende,
og derfor virker det trekantsdrama, der
kører parallelt med resten af historien, en
smule malplaceret og ligegyldigt. Det
ændrer dog ikke på, at To Minutters Stil-
hed er både rørende, stærk og skræm-
mende. Desuden minder den os om, at vi
hver dag rundt omkring i verden ser, hvor-
dan de mest magtfulde personer i vores
samfund stadig kan og vil fordreje sand-
heden til fordel for egne politiske interes-
ser. 

Indledning
Filmen lægger klart op til både at tale om
efterkrigstiden i Tyskland og Den Kolde
Krig, så man har en smule forforståelse
og viden om DDR og BRD, og derudover
kunne man også inddrage opstanden i
Ungarn. Desuden er det oplagt at per-
spektivere filmen til nutidens samfund,
hvor magtkampe, manglende ytringsfri-
hed og propaganda stadig er en realitet
for millioner af mennesker i dele af ver-
den. 

Fie Flatau, 19 år

To minutters stilhed
Tyskland 2018
Instr & manus: Lars Kraume
Medv: Leonard Scheicher, Tom gramenz,
Lena Klenke, Isaiah Michalski

Censur: 11 
Spilletid:111 min.
Udl: Angel
Prem:8/11-2018
Aldersvurdering: Fra 15 år
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Handling
Prolog: Den canadisk ødemark i slutnin-
gen af 1800-tallet. I en hundekampsarena
skal en ulvehund kæmpe mod to glubske
hunde. Ulvehunden såres dødeligt. En
mand ankommer for at hjælpe den sårede
ulvehund, men slås ned af den onde
Smith.

I et langt tilbageblik ser vi den unge ulve-
hund vokse op med sin mor i de store
 nord amerikanske skove omkring Klon -
dyke. Og for en tid er alt idyl. En dag an-
gribes moderen af en los og såres. Hun
fører sin unge hen til nogle mænd, som
tager sig af ungen. Senere ankommer de
til en indianerlejr, hvor ulveungen optages
i stammen og døbes Hvidtand. Den
oplæres til at blive slædehund og sam-
men tager den med indianerhøvdingen
Grå Bæver ind til guldgraverbyen Yukon for
at sælge varer, så indianerne kan tjene
penge til at købe deres land tilbage. I byen
møder de den skumle Smukke Smith,
som tilbyder at købe Hvidtand. Grå Bæver
afslår og får solgt alle sine varer. Han fra-
narres dog de penge, han har tjent, og er
nødt til at give Smith Hvidtand for at få
pengene igen, så landsbyen kan reddes.

Hvidtand holdes fanget, sultes og bliver
slået for at underkue den. Hvidtand skal
herefter i hundekamp og vinder sin første
kamp. Med tiden vinder den flere og flere
kampe, og udvikler sig til en rigtig grusom
dræberhund.

Manden, som  i starten blev slået ned, i fil-
mens prolog og hedder Weedon Scott,
vågner op hjemme hos sin kone Maggie.
Hun har med den lokale sherifs hjælp fået
sin mand og Hvidtand væk fra Smukke
Smith og hans kumpaner. Hun passer og
plejer både mand og ulvehund, og begge
kommer langsomt til kræfter igen.
Smukke Smith og hans slæng har dog
ikke helt opgivet at få fat på Hvidtand
igen, og prøver med hjælp fra en undslup-

pen livstidsfange at få den tilbage. Men
det lykkes ikke, og efter en dramatisk
kamp bliver de arresteret. Weedon og
hans kone ønsker at flytte til Californien
og vil tage Hvidtand med. Men på vej med
flyttelæsset gennem naturen erkender
de, at Hvidtand hører til i den vilde natur,
og de slipper ham løs. 

Vurdering
Jack Londons klassiske roman Ulvehun-
den fra 1906 er blevet filmatiseret op til
flere gange og i flere varianter af den
oprindelige historie. Seneste udspil var fil-
matiseringen i 1991, som var meget popu -
lær i børnefilmklubberne, med en den-
gang purung Ethan Hawke. Nu kommer så
denne franske/luxembourgske/ameri -
kanske animationsudgave, som faktisk
ligger tættere på bogen end de tidligere
indspilninger. Historien fortælles nemlig
fra ulvehundens perspektiv.

Det er der kommet en højdramatisk og
flot tegnefilm ud af med en interessant
tematik omkring dyrs barske møde med
den såkaldte menneskelige civilisation.
Grundhistorien er stadig den enkle, men
engagerede historie om en ulvehunds
kamp for at overleve, men bagved ligger
der en mere kompliceret og sammensat
historie om den hvide mands indtog i

Alaska, og hvilke konsekvenser det får for
både den lokale befolkning (indianerne)
og dyrelivet i området.

Ulvehunden er flot animeret med den di -
gi tale motion-capture teknologi med
store flotte og udtryksfulde naturbilleder i
cinemascope, som næsten har et hånd -
tegnet og udglattende penselstrøgs-
agtigt udseende. Mindre vellykket er ani-
mationen af personerne og deres karak-
terudtryk, hvorimod bevægelserne er
meget troværdigt udført.

Censurgrænsen hedder tilladt for alle over
7 år, og den skal man bestemt følge. Der
er flere voldsomme scener (bl.a. nogle
hundekampe, en kamp mellem en los og
en ulvehund og andre  dramatiske
episoder), ligesom hovedskurken den
onde Smith er temmelig voldsom overfor
vores ulvehund. Det er dog vigtigt at un-
derstrege, at de dramatiske hændelser
ikke rummer udpenslet vold og i øvrigt for-
løses positivt. Man skal derfor være op-
mærksom på, at for de mindste (6-7 år)
kan filmen virke voldsom, hvorimod jeg er
overbevist om at denne udgave af Ulve-
hunden vil være et sikkert hit for de 8-10
årige. Kan bestemt anbefales.

Indledning
Det er vigtigt at give besked om, at filmen
kan indeholde nogle voldsomme scener –
uden at volden dog er udpenslet. Ellers
kan man fortælle om filmens forlæg – den
berømte roman af Jack London fra 1906. 

Tematisk bør det nævnes, at filmen jo be-
handler dyrs møde med den menneske-
lige civilisation., og hvordan vi behandler
dyrene. Her kan laves en parallel til vores
dages behandling af vilde dyr – både som
turistobjekter, underholdningsfænomen-
er eller som jagtbytte.

Hans Peter Mehlsen, 
Film-udvalget & Aarhus Skolebio

Ulvehunden
Frankrig 2018
Instr: Alexandre Espigares
Manus: Serge Frydman, Philippe Lioret,
Dominique Monfrey
DK stemmer: Alexandre Willaume, 
Henning Jensen, Morten Suurballe, 
Ole Lemmeke

Censur: 7 
Spilletid: 85 min.
Udl: Sweet chili
Prem: 20/12-2018
Aldersvurdering: Fra 8 år
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Handling 
Seks år er gået siden Rolf fik sin medalje,
de øvrige figurers respekt – og sin gode
ven Vanilje. Rolf er glad og godt tilfreds
med tilværelsen; dagene gentager sig og
ligner hinanden til forveksling. Arbejde om
dagen og samvær med sin gode ven om
aftenen. Rolf kunne ikke ønske sig mere af
livet. Men det kan Vanilje. Hun trænger til
at blive udfordret og til at prøve sig selv af.

For at hjælpe sin ven, bryder Rolf en ny
bane til hende i Sugar Rush spillet. De -
sværre betyder det, at spillet bliver øde-
lagt, og at Rolf og Vanilje må ud på det
store Internet for at få den nødvendige re-
servedel. Men her, på nettet, kan man ikke
begå sig uden penge – som jo til gengæld
kan opnås ved hjælp af opmærksomhed
og likes. Så Rolf kaster sig ud i at lave vi-
deoer af den slags, vi alle støder på og
morer os over. I mellemtiden er Vanilje
blevet optaget af et online racerspil, hvor
hendes evner for alvor kommer til deres
ret; og hvor hun føler sig langt mere hjem-
me end i arkadespillet.

Rolf må indse, at når man elsker en anden
person, skal man slippe vedkommende fri

og lade personen forfølge sine egne
drømme. 

Vurdering
Personligt var jeg ret glade for den første
film om Rolf og hans søgen efter aner-
kendelse og i sidste ende venskab. Denne
film tager skridtet videre og lærer Rolf om
venskabets natur, som er, at man også
må være villig til selv at bringe ofre på
venskabets alter.

Det er opfindsomt at lade os se avatar-
udgaver af os selv som brugere og af de
forskellige funktioner, vi møder på diverse
hjemmesider. Clickbait’erne er lige så irri-
terende og suspekte, som man ville for-
vente, cookie-kontrollen nådesløs og vi
selv hjernetomme med vores uendelige
strøm af bevidstløse likes.

Det er muntert, at Rolf i en inficeret udga-
ve giver den som King Kong på Empire
State Building. Og det er velgørende, at
piger er de seje stuntkørere. Det er indfor-
stået sjovt at lade karakterer fra Marvel og
Star Wars optræde på Disneys site (Dis-
ney ejer rettighederne til begge dele). Og
det er lige ned ad nørd-alleen, at Groot

laver en Q & A, hvor han naturligvis svarer
‘I am Groot’ til alle spørgsmål.

Men det som virkelig tager prisen for mig,
er mødet med (alle?) tidligere Disney-
prinsesser. Det er sjovt, at de kommente-
rer på sig selv, deres egenskaber og de
stereotyper, de er underlagt. Samspillet
mellem dem er helt vidunderligt, og man
må håbe, at de får en film(serie) for sig
selv. De har potentiale til at blive super-
helte i deres egen ret.

Alle bestræbelser løber sammen til at
skabe en helstøbt og seværdig film - for
børn og voksne.

Indledning
Brug gerne indledningen på at spinde en
ende på at tale om venskab. Som er uen-
deligt givende, men kun hvis man selv er
villig til at give noget igen. Hvis den første
Rolf ikke er i frisk erindring, kan man også
meget kort skitsere handlingen i denne,
så publikum husker, hvad den nye virkelig-
hed udspringer af.

Kim Bruun, Film-udvalget 
& Odense Filmklub for Børn og Unge

Vilde Rolf 
smadrer internettet
USA 2018
Instr: Phil Johnston,  Rich Moore
Manus: Phil Johnston, Rich Moore, 
Jim Reardon, Pamela Ribon, m.fl.
DK stemmer: Nikolaj Steen, 
Christiane Schaumburg Müller, 
Sofie Torp, Ibel Hjejle

Censur: 7 
Spilletid: 112 min.
Udl: Disney
Prem: 7/2-2019
Aldersvurdering: Fra 6 år
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VILDHEKS
Handling
Clara er 12 år gammel og bor sammen
med sin mor. Clara ønsker at være som
alle de andre piger, især de populære i
klassen, men hun føler sig anderledes. På
det som skulle være en helt almindelig
skoledag, begynder der at ske mystiske
ting. Hun bliver forfulgt af en sort kat og
pludselig bliver det tåget omkring hende.
Clara føler sig truet af katten, falder og bli-
ver revet til blods, da katten springer på
hende.

Clara løber op i lejligheden til sin mor, som
reagerer underligt på Claras historie.
Næste dag opdager Clara at hun kan
kommunikere med dyr og da hun slipper
en pige fra klassens kæledyr løs i timen
bliver der ballade. Hjemme bliver Clara
syg og moren beder sin søster om hjælp.
Moster Isa brygger en heksebryg med
tussegift og fluespyt, som Clara skal drik-
ke. Nu får Clara sandheden om, at hun, li-
gesom sin moster Isa, er vildheks og at
vildhekse er den vilde naturs vogtere.
Clara finder også ud af at Oscar, hendes

ven fra klassen, er den sorte kat og hen-
des vildven.

Clara ønsker ikke at være anderledes og er
vred over at hendes mor har holdt det hele
hemmeligt for hende. For at lære at kon-
trollere sine evner som vildheks flytter
Clara nu hjem til moster Isa ude i de store
skove. Her møder hun Kahla, som også er
i lære som vildheks hos Isa. Det er en stor
hjælp for Clara at møde en jævnaldrende
vildheks, som er vokset op med kendska-
bet til den eventyrlige verden, som Clara
først skal til at lære at kende. Det er også
en farlig tid, for de mørke kræfter – Ki-
mæra – ønsker at få fingrene i Clara, inden
Clara får udviklet sine kræfter som vild-
heks og bliver stærk nok til at ødelægge
Kimæra.

Efter en tid i moster Isas træhytte, som er
et magisk sted, fyldt med vilde dyr, og
hvor hun oplæres som vildheks, begiver
Clara sig ud i den vilde verden, sammen
med Kahla. Det er en farefuld rejse gen-
nem tågefyldte bjerglandskaber, skovom-

råder, klipper og sletter til det dystre kolde
vinterlandskab, hvor Kimæra hersker. Un-
dervejs må Clara rejse videre uden Kahla,
men da hun møder Kimæra og har aller-
mest brug for hjælp kommer Oscar, hen-
des vildven, hende til undsætning.

Vurdering
Vildheks er ligesom Skammerens datter
en fantasybog-serie skrevet af Lene Kaa-
berbøl. Der er i alt seks bøger og handlin-
gen i filmen afviger en del fra bøgerne.
Men Vildheks er historien om at opdage,
at man er anderledes og pludselig skulle
lære en helt ny verden at kende. Clara
kender intet til livet som vildheks, men
møder en jævnaldrende pige som er vok-
set op med kendskab til den vilde verden
og hendes rolle som vildheks. Hvordan
Clara opdager det og lærer at håndtere
det, skal filmen fortælle og derfor bliver
der meget lidt plads til information om Ki-
mæra og hvad det er, med det der onde -
og især hvorfor Clara, som vildheks, er
udset til at bekæmpe Kimæra.

I bøgerne er Oscar og katten ikke den
samme og man får forklaret, at Clara er
blodven med katten og det er derfor, det
er Clara, som skal kæmpe mod Kimæra.
Det er svært at være rigtig glad for filmen,
men bøgerne er læst af rigtig mange og
den vil være oplagt at vise i filmklubben.
Vildheks er vurderet til syv år, men da ho-
vedpersonen er 12 år og Kimæra er meget
dyster, så vil jeg anbefale den fra ni år.

Indledning
I skal nu møde Clara, som er 12 år og går i
en helt almindelig dansk skole. Clara vil
gerne være som alle andre, men en dag
sker der mystiske ting! Derfor skal I nu
sammen med Clara en tur ud i den vilde
verden, hvor hun skal lære sig selv at
kende og at være stolt af at være anderle-
des. Så lad fantasien få vinger og tag med
på eventyr!

Hanne Cramer Køppler, Slangerup 
Børne- og Ungdomsfilmklub - Holger

Vildheks
DK 2018
Instr: Kaspar Munk
Manus: Kaspar Muck, Poul Berg, 
Bo Hr. Hansen
Medv: Gerda Lie Kaas, Sonja Richter,
Signe Egholm Olsen, 
Vera Mi Fernandez Bachmann

Censur: 7 
Spilletid: 100 min.
Udl: Nordisk
Prem: 11/10-2018
Aldersvurdering: Fra 9 år
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EKSTRA 
OPLEVELSER
TIL DIN KLUB

I år indeholder filmkataloget KUN nye tilbud. Tilbud fra tidligere sæsoner er stadig til rådighed og vil blive lagt på hjemmesiden, 
når den opdateres. Indtil da må I benytte Filmkatalog 2018-19 eller kontakte sekretariatet på sekr@dabuf.dk 

I skal selv indgå aftale med dem, I gerne vil have ud i jeres klub. Men I må meget gerne informere sekretariatet efterfølgende
- vi vil så gerne vide, hvad I laver derude :-)

De oplyste priser er kun for medlemmer af DaBUF.

HUSK I kan søge DUFs nye Lokalforeningspulje 
til jeres arrangementer! 

Man kan søge puljen om støtte til projekter og/eller aktiviteter, der styrker jeres forenings arbejde med børn og unge, 
samt støtte til anskaffelser - f.eks. udstyr eller materialer. Mindre beløb (under kr. 10.000,-) er særlig velkomne, 
da DUF gerne ser en stor spredning i tilskuddene både geografisk og i forhold til foreningens medlemsklubber.

Det kræver kun en kort ansøgning, som laves online: Der er frist den første i hver måned, med svar ca. 2 uger senere
- så alle kan være med. 

https://duf.dk/tilskud-og-puljer/dufs-lokalforeningspulje/soeg-lokalforeningspuljen/ 

Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber48

LØGNEFABRIKKEN
- Film og oplæg om falske nyheder

Filminstruktør Jakob Gottschau tilbyder at vise sin
film ’Løgnefabrikken – de falske nyheder fra
Rusland’ og lægge op til dialog om spredningen af
misinformation på de sociale medier. 

Filmen går tæt på de såkaldte troldefabrikker,
hvor hundredvis af russere producerer falske ny-
heder og spreder dem på de sociale medier via fal-
ske profiler. Filmen dokumenterer den systemati-
ske manipulation, og afslører nogle af de iscene-
satte videoer, der cirkulerer  på nettet.

Spredningen af falske nyheder udgør en trussel for
alle samfund. Bl.a. er det nu tydeligt for de fleste,
at de russiske troldefabrikkers systematiske mani-
pulation havde en markant betydning i det seneste amerikanske præsidentvalg. Også i Danmark er der grund til at være kritiske
og opmærksomme på spredningen af løgnehistorierne på nettet og det er derfor vigtigt at gøre de unge bevidste om proble-
met.

Filmens instruktør Jakob Gottschau deltager gerne i arrangementer, hvor han vil uddybe filmens temaer og lægge op til debat.
Han har igennem flere år undersøgt politisk og religiøst motiveret manipulation på nettet, og har lavet flere andre film om disse
temaer.

Målgruppe: Fra 6. klasse
Længde på arrangementet: 1 1/2 time
Pris: kr. 2.500 + transport
Kontakt Jakob Gottschau: Tlf. 2066 2662 / Mail: gottschau@gmail.com
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FILMSKOLE v/Gunnar Wille
Der er 2 muligheder:

1) Et foredrag om, hvordan får man en ide og hvordan man strukturerer en fortælling. Det hen-
vender sig til børn fra ca. 12 år og op. Det findes i to versioner, et kort på en lille time til de
yngste og et længere på 2 timer med pause til de 15-16 årige. Man kan med held invitere Gun-
nar Wille til at tage begge foredrag på en dag og på den måde spare penge.

2) Gunnar Wille kommer over en periode med f.eks. 6 filmvisninger og holder et kort oplæg før
hver film på små 10 minutter. Oplæggene forholder sig til filmens grundelementer såsom ide,
manuskript, klip, lyd, foto og skuespil - ud fra de film er sat på programmet. Dette er kun mu-
ligt for klubber, der ligger i rimelig afstand fra Gunnar Willes bopæl i Valby.

Hvordan får man en ide og hvordan strukturerer man en fortælling.

Alle historier har den samme grundstruktur. En vittighed, beretningen om hvad man oplevede på vejen hjem, et teaterstykke, en
film og et computerspil. Vi kan ikke lade være med at bygge vores fortællinger op på den samme måde. Det er et urgammelt
system, som stammer helt tilbage til tiden, da man sad omkring lejrbålet om natten efter en vellykket jagt. Her skulle der for-
tælles og det skulle være medrivende og dramatisk. Det viste sig hurtigt, at der var nogen, der var bedre til det end andre. De
blev fortællerne. Men de løb hurtigt tør for jagthistorier og så måtte de finde på noget. De der var gode til at finde på blev su-
perfortællerne. 

Kan man lære det? Gu’ kan man så! Gunnar Wille tegner og fortæller hvordan.

Pris for foredrag 1) kr. 3.000-4.000,- afhængig af transport og særlige krav. 
Pris for mulighed 2) skal aftales nærmere.
Kontakt: Mobil 4046 1194 / email: gunnarwille@gunnarwille.dk / www.gunnarwille.dk 

OLEG OG KRIGEN
- Robert-vinder for børn (og voksne)

Filminstruktør Simon Lereng Wilmont kan bookes til at komme ud i klubberne og vise sin film
’Oleg og krigen’, og fortælle om de seje hovedpersoner og det at arbejde i en krigszone. Filmen
der handler om den 10-årige Oleg, som vokser op i en krigszone i Ukraine, har høstet masser af
international anerkendelse og en Robert og en Bodil pris som bedste dokumentarfilm.

Filmen beskriver hverdagen for 10-årige Oleg, der bor i det østlige Ukraine, i en krigszone, hvor
lyden af antiluftskyts og missil-bombardementer ofte er frygtindgydende tæt på. Mens mange
har forladt det farlige område, er Oleg blevet tilbage sammen med sin bedstemor, som har taget
sig af ham, siden hans mor døde. De har ikke andre steder at tage hen. Mens han venter på, at
krigen slutter, bruger Oleg tiden på at hænge ud med sin yngre fætter Yarik og den ældre dreng Kostia.

Det indfølte portræt af Oleg åbner vores øjne for, hvad det betyder for et barn at vokse op i et miljø præget af krig og utryghed.
Frygten og uvisheden ligger dybt i alle, der bor i området, men Oleg og hans venner har også en stærk livslyst, og de finder meget
glæde i at lege sammen og gå på eventyr – ganske som alle andre børn.

Målgruppe: 9-16 år
Længde på arrangementet: 2,5 time
Pris: kr. 4.000,- + transport
Kontakt: Simon Lereng Wilmont: Tlf. 2292 1882 / Mail: simonlerengwilmont@gmail.com
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Oplæg med instruktør af ‘Vildheks’
Instruktør Kaspar Munk har instrueret flere kortfilm for børn og unge samt 2 ung-
domsspillefilm. Han har instrueret julekalenderen “Tidsrejsen”, som blev vist i
2014. I 2018 instruerede han filmen “Vildheks”, baseret på Lene Kaaberbøls bog -
serie af samme navn.

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? Herudover fortæller han om, Vildheks og hvordan arbejdet foregår, når
man laver film ud fra et bogforlæg.

Kaspar modtog Pråsprisen i 2010. 

Pris for arrangementet kr. 5.000,- + transport.
Henvendelse til: kaspar@kasparmunk.com

Oplæg med instruktør af 
‘Skammerens datter II’ & Antboy Trilogien
Filminstruktør Ask Hasselbalch har en forkærlighed for genrefilm og har siden 1999 arbejdet med film
og tv. Han er dog mest kendt for at have instrueret den succesfulde familiefilm serie Antboy, om Dan-
marks første rigtige superhelt samt den stort anlagte eventyrfilm Skammerens Datter II: Slangens
Gave.  

I dette foredrag fortæller Ask om, hvordan han startede sin karriere som filminstruktør, om vejen til Antboy trilogien samt vejen
til Skammerens Datter II og særlig hvordan man adopterer bøgerne til det store lærred.  

Undervejs vil der blive vist klip fra alle filmene, eksempler på hvordan nogen af de store effekter i filmene er lavet samt være
mulighed for at stille spørgsmål.

Ask modtog Pråsprisen i 2015. 

Pris: kr. 5.000,- + transport. 
Foredraget varer fra 60-90 min. og kan tilpasses efter behov.
Henvendelse: askhasselbalchfilm@gmail.com

Få besøg af de to instruktører 
fra børnefilmen ‘Landet af glas’
Marie Rønn og Jeppe Vig Find har skrevet og instrueret den even-
tyrlige børnefilm ‘Landet af Glas‘ og tilbyder at komme ud til jeres
klub i forbindelse med visning af filmen. 

Jeppe og Marie vil fortælle om, hvordan filmen er blevet til og svare
på spørgsmål fra børnene. Der er også muligheder for, at få en sig-
neret plakat med hjem, hvis ønskeligt.  

Praktiske detaljer omkring oplægget aftales ved booking. 
Længde: 45 min. inkl. evt. autograf signering. 
Pris: kr. 5.000,- + transport.
Kontakt: jeppe@pilotfilm.dk
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Oversigt over hjemmesider 
til brug for billeder 
og pressemateriale

Distributører Hjemmeside Login Password
41Shadows www.41shadows.dk - presse
Angel Films www.angelfilms.dk - -
Camera Film www.camerafilm.dk film presse
Disney www.image.net sekr@dabuf.dk u48ybs2
Filmbazar www.filmbazar.dk - -
SF Studios www.sfstudios.dk/presse - -
Miracle Film www.miraclefilm.dk - -
Nordisk Film www.nfdfilm.dk film presse
Reel Pictures www.reelpictures.dk - -
Scanbox www.scanbox.com film presse
UIP / plakater www.uip.dk sekr@dabuf.dk Presse
UIP / billeder www.image.net dabuf R8b?B3h
UIP / billeder www.upimedia.com janne@dabuf.dk imedhhpa
Øst For Paradis http://distribution.paradisbio.dk/ - - 

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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OBS - OBS - OBS
Da vores muligheder for at vise jer film er begrænset til primært Filmgennemsyn og Landsseminar - og der derfor er en
lang række nye titler listet i Filmlisten, som risikerer at blive overset - har vi i år valgt at liste et udvalg her. 

Det er primært titler, der ikke har eller får dansk biografpremiere og som I derfor i udgangspunktet ikke har mulighed for
at få set. Derudover enkelte titler der har premiere  efter deadline på dette katalog. 

Da vi heller ikke har set filmene, vil vi ikke komme med en decideret anbefaling, blot henlede jeres opmærksomhed på
dem. I udgangspunktet har vi nemlig en forventning om, at de vil egne sig til klubbrug, da der er tale om børne- og ung-
domsfilm. Samtidig ved vi, at mange gerne vil vise film fra 'andre lande' og vi glæder os derfor over alsidigheden i, hvor fil-
mene kommer fra.

Søg på filmens titel (evt. på filmens original titel, hvis  noteret i parentes) på IMDB og/eller Youtube for mere info og for at
se trailere.

Film til børn & tweens:
Old Boys, UK 2018 - danske tekster - forventet målgruppe: 10-17 år
Den usynlige pige (The Breadwinner), Irland/Canada/Lux. - animation - danske tekster - målgruppe: 10+
Frøken Umulig (Jamais Contente), Frankrig 2016 - danske tekster - målgruppe: tweens - 10 - 14 år
Winnetous Søn (Winnetous Sohn), Tyskland 2015 - dansk tale - målgruppe: 6 - 12 år
Mikro og Diesel (Microbe et Gasoil), Frankrig 2015 - danske tekster - målgruppe: Udskoling
Peberbanden og den sorte konges forbandelse (Die Pfefferkörner und der Fluch des Schwarzen Königs),
Tyskland 2017 - dansk tale - målgruppe: 6 - 12 år
De 5 i dinosauernes dal (Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier), Tyskland 2018 - dansk tale - censur: 7 
Heksejægerne (Zlogonje), Serbien 2018 - dansk tale/dansk oplæsning - målgruppe: 7 - 12

Film til tweens & unge:
Minding the Gap, USA 2018, Oscarnomineret dokumentar - Forventet målgruppe:  11-17 år
A Ciambra - et hjørne af Italien, Italien 2017 - censur: 11 år
Battle, Norge 2018 - Forventet målgruppe fra 13 år
Tigermælk (Tigermilch), Tyskland 2017 - Forventet målgruppe fra 13 år
Rafiki, Kenya 2018 - Forventet målgruppe fra 15 år

Vi vil meget gerne høre jeres vurderinger og oplevelser med filmene, hvis I vælger at programsætte en af ovennævnte.

Mange af jer, har nok bemærket, at Disney i disse år udgiver en lang række klassiske 
animationsfilm som live action film. I forbindelse med premiere på disse film, stopper 
Disney muligheden for visninger af de originale animationsfilm i en kortere periode. 

Da flere klubber har vist interesse for, at vise både den originale animation og den nye live 
action til forskellige lejligheder f.eks. et særarrangement, har vi undersøgt mulighederne.

Vi kan glæde jer med, at de 'gamle' klassikere kan bookes hos MPLC på
DVD/Bluray fra nedenstående datoer:

Vilde Rolf (2013) - fra 1. august 2019
Dumbo (1941) - fra 1. oktober 2019
Aladdin (1992) - fra 1. december 2019
Løvernes Konge (1994) - fra 1. januar 2020
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FORORD
TIL FILMLISTEN

2019-20
Titlerne i Filmlisten er et udvalg af de film, der er til disposition for DaBUFs klubber 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 rettighe-
der til filmene. F.eks. er det stadig muligt at booke ældre ikke-digitaliserede titler fra Nordisk via Nordisk Film Vision, ældre ikke-digitalise-
rede titler fra SF via DaBUF Distribution og ældre ikke-digitaliserede titler fra Disney via MPLC. De øvrige udlejere er selv behjælpelig med
egne titler på BluRay og DVD.

Som udgangspunkt leveres alle titler digitalt via server. Der kan dog stadig forekomme levering af fysisk DCP/
harddisk ved ældre titler og også levering af Bluray og DVD kan forekomme - ved bestilling af ældre ikke-digitali-
serede 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.

Medierådets anbefalede alderstrin:
A Tilladt for alle
7 Tilladt for alle, men frarådes børn under 7 år
11 Tilladt for børn over 11 år
15 Tilladt for børn over 15 år

Børn, der er fyldt 7 år, må sammen med voksne se alle film

Følgende forkortelser er benyttet:

Act. Action
Adv.  Adventure/Eventyr
Ani. Animation 
Dok. Dokumentar
Dra. Drama
Fam. Familie
Gys. Gyser
Klas. Klassiker
Kom. Komedie 
Scf. Science Fiction
Soc. Socialrealisme
Ung. Ungdom
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Titel DK Genre Censur Min. 2D 3D BR DVD Udlejer
12 Strong, USA 2018 Dra. 15 130 X Nordisk
12 years a slave, USA 2013 Dra. 15 134 X SF
3 Ting, DK 2017 Dra. 11 89 X X X Scanbox
303, Tyskland 2018 - fra 1/9-19 Dra. Afv. 145 x ØFP
9. april, DK 2015 X Dra. 15 93 X Nordisk

A Bad moms christmas, USA/Kina 2017 Kom. 7 105 X SF
A Ciambra - et hjørne af Italien, Italien 2017 Dra. 11 118 X X Angel
A Quiet Place, USA 2018 - NYH-19 Gys. 15 95 X UIP
A simple favor, USA 2018 Dra. 11 116 X Nordisk
A star is born, USA 2018 - kan bookes til d. 5/12-19-19 Dra. 11 136 X SF
Abepigerne, Sverige 2011 Dra. 11 83 X Miracle
About a girl, Tyskland 2014 Ung. u.censur 104 X X Filmbazar
Aladdin, USA 2019 + org. sprog - fra 1/1-20 X Fam. Afv. Afv. X X Disney
Albert, DK 2015, KB-15 X Ani. A 81 X Disney
Alice i eventyrland: Bag spejlet, USA 2016, KB-17 Adv. 11 113 X X Disney
Alita: Battle Angel, USA 2019 - NYH-19 Adv. 11 122 X x Nordisk
All the money in the world, USA 2017 Dra. 15 133 X SF
Alle for 3, DK 2017 X Kom. 7 90 X Nordisk
Alle ved det, Spanien 2018 Dra. 11 132 X Scanbox
Allegiant, USA 2016 Adv. 11 121 X Nordisk
Almanya – velkommen til Tyskland, Tyskland 2012 Dra. 7 101 X Filmbazar
Alt eller Intet, USA 2017 Ung 7 97 X SF
Alt for kærlighed, Frank./Belgien 2018 Kom. 7 117 X X AWE
Alt for min søn, Frankrig 2018 Dra. 15 93 X X Filmbazar
Amazonia, Brasilien 2013, KB-15 u.tale Adv. 7 83 X X X Angel
American Aassassin, USA 2017 Act. 15 112 X Nordisk
Aminas Breve, DK 2017, KB-17 Dra. 15 83 X X X Scanbox
Angel’s share, The, GB 2012 Kom. 11 101 X Camera
Antboy - den røde furies hævn, DK 2014, KB-15 X Fam. 7 84 X SF
Antboy 3, DK 2016, KB-16 X Fam. 7 85 X SF
Antboy, DK 2013, KB-14 X Fam. 7 76 X SF
Anti, DK 2016, KB-17 X Dra. 11 85 X Nordisk
Ant-Man, USA 2015 Act. 11 117 X Disney
Arctic, Island 2018 Dra. 15 97 X UIP
Arriettys hemmelige..., Japan 2010, KB-12 X Ani. 7 94 X Camera
Arthur og de to verdener, Frank. 2010 X Ani. 7 102 X Scanbox
Arthur og Maltazars hævn, Frank. 2009 X Ani. 7 86 X X Scanbox
Arthur og Minimoyserne, Frank. 2006, KB-07 X Ani. A 102 X X Scanbox
Askedrengen: I Troldkongens sal, Norge 2018 X Adv. 11 105 X Nordisk
Assassin, The, Kina 2015 Ung. u.censur 105 X x 41S
Asterix: Byplanlæggeren, Belgien/Frankrig 2014, KB-16 X Ani. A 86 X X SF
Astralis, DK 2017 (X) Dok. u.censur 80 X X DaBUF
Avengers: Endgame, USA 2019 Act. Afv. Afv. X X Disney
Avengers: Infitnity War, The, USA 2018 Act. 11 149 X X Disney

Bad Neighbors 2, USA 2016 Kom. 7 90 X UIP
Bad Santa 2, USA 2016 Kom. 15 93 X X X Scanbox
Bakkekøbing - Det store osteræs, Norge 2016 X Ani. 7 78 X Nordisk
Ballerina, Canada/Frank. 2016, KB-18 X Ani. 7 89 X Sweet Chili
Battle, Norge 2018 Dra. Afv. 95 X X Filmbazar
Beautiful Boy, USA 2018 - NYH-19 Dra. 11 120 X Scanbox
Ben is back, USA 2018 Dra. 11 103 X UIP
Bien Maja - På nye honningeventyr, Tyskland 2018 - NYH-19 X Ani. A 85 X UIP
Bien Maja, Australien/Tyskland 2014, KB-16 X Ani. A 89 X UIP
Big Hero 6, USA 2014, KB-15 X Ani. 7 108 X X Disney
Bigfoot Junior, Blegien/Frank. 2017, KB-18 X Ani. 7 92 X SF
Biler 3, USA 2017, KB-18 X Ani. 7 107 X X Disney
Billy Elliot, GB/Frankrig 2000 - NY digital kopi!!! - KB-18 Dra. 7 111 X X Angel
Birth of a Nation, The, USA 2016 Dra. 15 120 X Angel
Bjergkøbing Grand PriX, Norge 1975, KB-12 X Ani. A 88 X Miracle
Black Panther, USA 2018, KB-18 Act. 11 134 X X Disney
BlacKkKlansman, USA 2018 Dra. 15 135 x UIP
Blair Witch, USA 2016 Gys. 15 89 X Nordisk
Blandt mænd og får, DK/Island/Norge 2016 Dra. 7 93 X Scanbox
Bohemian Rhapsody, USA 2018 - NYH-19 Dra. 7 134 X Nordisk
Boy, The, USA 2016 Gys. 15 97 X Angel
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Titel DK Genre Censur Min. 2D 3D BR DVD Udlejer
Brakland, DK 2018 - NYH-19 Dra. 15 93 X Reel P
Brandmand Sam - Besøg fra rummet, GB 2016 X Ani. A 60 X SF
Brendan og hemmlighedernes bog, Ir. 2009, KB-13 X Ani. 7 75 X X Angel
Brevet til Momo, Japan 2011, KB-16 X Ani.  7 120 X X Angel
Broken Circle Breakdown, The, Belgien 2012 Dra. 15 111 X X Filmbazar
Brylluppet, Frank./Belgien 2016 Dra. 11 98 X x 41S
Bumblebee, USA 2018 - NYH-19 Act. 7 113 X x UIP
Burning, Sydkorea 2018 Dra. 15 148 x Camera
Børnene fra Mount Napf, Schweiz 2011 Dok. u.censur 87 X ØFP

Camp X-Ray, USA 2014 Dra. 15 117 X X Filmbazar
Captain America: Civil War, USA 2017 Act. 11 147 X X Disney
Captain Fantastic, USA 2016 Dra. 11 118 X Scanbox
Captain Marvel, USA 2019 - NYH-19 Act. 11 128 X X Disney
Carrie, USA 2013, KB-14 Gys. 15 99 X SF
Carsten & Gittes filmballade, DK 2008 X Ani. A 46 X X CB
Centaur, Kirgisistan 2018 Dra. u. censur 89 x ØFP
C’est La Vie!, Frankrig 2017 Kom. A 117 X X AWE
Cézanne og Zola, Frankrig 2016 Dra. 7 117 X X AWE
Chaplin: Cirkus, USA 1928 u.tale Kom. A 72 X Miracle
Chaplin: Guldfeber, USA 1925 u.tale Klas. A 72 X Miracle
Chaplin: Moderne Tider, USA 1936 u.tale Kom. A 87 X Miracle
Chaplins Plejebarn, USA 1921, KB-17 u.tale Klas. A 53 X Miracle
Chihiro og heksene, Japan 2001, KB-04 X Ani. 7 125 X Camera
Cinema Paradiso (Mine aftener i Paradis), 
Ita./Frank. 1988  - NY digital kopi, NYH-19 Dra. 7 122 X X AWE
Cirkeline, Coco og det vilde næsehorn, DK 2018, KB-18 X Ani. A 65 X SF
Clara og Bjørnenes hemmelighed, Schweiz 2012, KB-14 Fam. 11 93 X X Angel
Coco, USA 2017, KB-18 X Ani. 7 105 X X Disney
Cold Pursuit, Canada/USA/Norge 2018 Act. 15 119 X SF
Comeback, DK 2015 X Kom. 11 90 X Nordisk
Cowboy, Indianer og Hest, Belgien 2009 X Ani. A 75 X Angel
Cutterhead, DK 2019 Thriller 15 84 X Reel P
Cykelmyggen og Minibillen, DK 2015 X Ani. A 74 X Nordisk

Daddy’s Home 2, USA 2017 Kom. 7 100 X UIP
Dagen i morgen,  Frank./Tyskl. 2016 Dra. A 100 X X AWE
Dan Dream, DK 2017 X Kom. A 93 X Nordisk
Danmarks Sønner, DK 2019 Dra. 15 118 x Nordisk
Dannys Dommedag, DK 2013, KB-15 X Adv. 11 88 X SF
Danserinden, Frankrig 2016 Dra. 11 113 X X AWE
Darling, DK 2017 X Dra. 11 103 X Nordisk
Daughter, Australien, The, 2015 Dra. u.censur 96 X x 41S
De 5 i dinosauernes dal, Tyskland 2018 X Fam. 7 102 X X Angel
De Fem får problemer, Tyskland 2013 X Fam. 7 91 X X Angel
De Fem og Djævleklippen, Tyskland 2012, KB-15 X Fam. 7 93 X X Angel
De Fem og Mumiens hemmelighed, Tyskland 2015 X Fam. 7 94 X X Angel
De Fem på nye eventyr, Tyskland 2014 X Fam. 7 96 X Angel
De tre Detektiver -  Mission: Skeletøens hemmelighed, Tyskland 2007 X Fam. 11 91 X Angel
De tre Detektiver - Mission 2: Spøgelsesslottet, Tyskland 2009 X Fam. 11 97 X Angel
De urørlige, Frankrig 2011, KB-13 Dra 7 112 X Scanbox
De utrolige 2, USA 2018 + org. version - NYH-19 X Ani. 7 118 X X Disney
Deadpool 2, USA 2018 Act. 15 119 X Nordisk
Deepwater Horizon, USA 2016 Act. 15 107 X Nordisk
Den anden side, DK 2017 X Dok. 7 93 X X Scanbox
Den danske pige, USA/GB 2015 Dra. 11 120 X UIP
Den eventyrlige park, USA 2019 - fra 1/10-19 X Ani. 7 85 X UIP
Den Gode Dinosaur, USA 2015, KB-16 X Ani. 7 101 X X Disney
Den grønne cykel, Saudi Arabien 2012 Dra. A 97 X X X ØFP
Den Kæmpestore Bjørn, DK 2011, KB-11 X Ani. 7 73 X X CB
Den lille grå traktor Fergie, Norge 2016, KB-17 X Fam. A 78 X Sweet Chili
Den lille Julemand og det magiske snefnug, Frank. 2013 X Ani. A 82 X X Angel
Den lille Julemand, Frank. 2010 - KB-13 X Ani. A 80 X Angel
Den lille pige og Profeten, Canada m.fl. 2014, KB-17 X Ani. 7 84 X X Angel
Den Lille Prins, USA 2016, KB-16 X Ani. 7 108 X Scanbox
Den lille Vampyr,  DK/Tyskl./GB, KB-18 X Ani. 7 82 X X CB
Den Magiske Juleæske, DK 2016, KB-17 X Ani. 7 81 X CB
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Titel DK Genre Censur Min. 2D 3D BR DVD Udlejer
Den Skyldige, DK 2018 X Thriller 11 85 X Nordisk
Den store stygge ræv, Frankrig 2017 X Ani Afv. 83 X X Angel
Den store stygge ræv, Frankrig 2017 - NYH-19 X Ani. A 83 X X Angel
Den store venlige kæmpe, USA 2016, KB-17 X Adv. 7 117 X X Nordisk
Den syvende dværg, Tyskland 2014 X Ani. 7 87 X X Scanbox
Den tid på året, DK 2018 X Dra. 7 103 X Nordisk
Den unge Karl Marx, Tyskl./Frank./Belgien 2017 Dra. 11 118 X X AWE
Den usynlige dreng, Italien 2014 Act. 4-6 kl. 100 X X Angel
Den usynlige pige, Irland/Canada/Luxemb. 2017 Ani. 10+ 94 X X Angel
Den utrolige historie om den kæmpestore pære, DK 2017, KB-18 X Ani. A 78 X Nordisk
Der kommer en dag, DK 2016, KB-16 X Dra. 15 119 X Nordisk
Det magiske hus, Belgien 2013 X Ani. 7 85 X X Angel
Det spritnye testamente, Belgien 2015, KB-16 Kom. 11 113 X X 41S
Det store nøddekup 2, Canada/USA/Kina/Sydkorea 2017 X Ani. A 91 X Angel
Det store Nøddekup, USA/Canada/Sydkorea 2014 X Ani.  7 85 X Angel
Det store stilehæfte: Krigsdagbogen, Ungarn 2013 Dra. 15 113 X X Miracle
Detektiverne, DK 2013, KB-14 X Fam. 7 88 X SF
Difret, Etiopien 2014 Dra. u.censur 99 X Angel
Ditte og Louise, DK 2018 X Kom. 15 150 X Nordisk
Divergent, USA 2013, KB-14 Act. 11 140 X Nordisk
Dobbeltspil, USA/DK/Canada 2018 Dra. 15 108 X SF
Doctor Strange, USA 2016, KB-17 Act. 11 115 X X Disney
Downsizing, USA 2017 Dra. 7 135 X UIP
Dragejægerne, Frankrig/Tyskland 2008, KB-11 X Ani. 7 80 X Angel
Drengen med cyklen, Belgien 2011 Dra. 11 87 X X ØFP
Drengen med det tikkende hjerte, Belgien 2013, KB-15 X Ani. 7 88 X X Scanbox
Drengen og Verden,  Braslilen 2013, KB-15 u.tale Ani. 7 80 X X ØFP
Dræberne fra Nibe, DK 2016 X Fam. 11 88 X Nordisk
Dumbo, USA 2019 + org. sprog - fra 1/1-20 X Fam. 7 130 X X Disney
Dyrene i Hakkebakkeskoven, Norge 2017, KB-17 X Ani A 72 X SF

Efter stormen, Japan 2016 Dra. u.censur 117 X X ØFP
El Angel, Argentina 2018 Dra. 15 119 X Miracle
Elina - Som om jeg ikke fandtes, SE 2002, KB-04 Dra. A 77 X ØFP
Emil & Ida fra Lønneberg, Sverige 2013, KB-14 X Ani. A 62 X SF
Emma og Julemanden, DK 2015, KB-16 X Fam. 7 91 X Scanbox
En hustlers dagbog, Sverige 2017 Dra. 15 97 X X Filmbazar
En kat i Paris, Frankrig 2010, KB-13 X Ani. 7 70 X X Angel
En kongelig affære, DK 2012 X Dra. 11 138 X Nordisk
En mand der hedder Ove, Sverige 2016 Kom. 11 116 X Nordisk
En uge og en dag, Israel 2016 Kom. u.censur 98 X X ØFP
Engle går i hvidt, Kina 2018 Dra. 15 107 x ØFP
EN-TO-TRE-NU! DK 2016 X Ung. 11 97 X UIP
Ernest & Celestine,  Frankrig 2012, KB-14 X Ani. A 80 X X Angel
Eventyret om Askepot, USA 2015, KB-15 X Adv. 7 114 X Disney

F for får, GB 2013, KB-15 X Ani. A 89 X SF
Falkehjerte, DK 1999 X Fam. A 80 X Angel
Familien Bélier, Frankrig 2014, KB-15 Ung. A 104 X Scanbox
Familien Jul  i nissernes land, DK 2016, KB-17 X Fam. A 88 X X Angel
Familien Jul, DK 2014, KB-15 X Fam. A 90 X X Angel
Fanny’s Journey, Frankrig 2016 Dra. 10+ 98 X X Angel
Fantasten, DK 2017 X Dra. 15 97 X Nordisk
Fantastiske skabninger: Grindelwalds forbrydelser, 
USA 2018 - NYH-19 - kan bookes til d. 14/11-19 Adv. 11 134 X X SF
Fantomdrengen, Frankrig 2015, KB-16 X Ani.  7 84 X X Angel
Far til 4 - Onkel Sofus vender tilbage, DK 2013, KB-14 X Fam. A 88 X Nordisk
Far til 4 - til søs, DK 2012, KB-13 X Fam. A 80 X Nordisk
Far til 4 – Tilbage til naturen, DK 2011, KB-12 X Fam. A 90 X Nordisk
Far til Fire - på toppen, DK 2017, KB-17 X Fam. A 88 X Nordisk
Far til fire i solen, DK 2018 - NYH-19 X Fam. A 90 X Nordisk
Far til Fires vilde ferie, DK 2015, KB-16 X Fam. A 90 X Nordisk
Farvel til Tyskland, Tyskland/Belgien/Luxemb. 2018 Dra. 11 102 X Angel
Fasandræberne, DK 2014 X Dra. 15 120 X Nordisk
Fast & Furious 7, USA 2015 Act. 15 137 X UIP
Fast and Furious 8, USA 2017             Act. 11 136 X UIP
Ferdinand, USA 2017, KB-18 X Ani. 7 106 X Nordisk
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Fergie gi’r’ den gas, Norge 2016 X Ani. A 84 X X Sweet Chili 
Find Dory, USA 2016, KB-17 X Ani. 7 103 X X Disney
First Man, USA 2018 Dra. 11 141 X UIP
First Monday in May, The, USA, 2015 Dok. u.censur 90 X x 41S
Fjerkongens Rige, DK 2014, KB-14 X Ani. 7 78 X X X CB
Flaskepost fra P, DK 2016 X Dra. 15 111 X Nordisk
Flip og Flop- Mission Umulig, Spanien 2014 X Ani. 7 91 X X Angel
Florida Project, The, USA 2018 Dra. 11 115 X Scanbox
Flugten til Nice, Frank./Canada/Tjekkiet 2017, KB-18 Dra. 11 110 X AWE
Flyvende Farmor, DK 2001 X Fam. A 78 X Miracle
Fortællingen om Prinsesse Kaguya, Japan 2014 Ani. 7 137 X X Camera
Fra Balkonen, Norge 2017 Dra. 15 85 x ØFP
Frøernes Spådom, Frankrig 2003, KB-05 X Ani. 7 90 X ØFP
Frøken Umulig, Frankrig 2016 Dra. Afv. 90 X Angel
Fuchsia den lille heks, Holland 2010, KB-13 X Fam. 7 95 X Angel
Fægteren, Estland/Finland 2015 Dra. A 93 X X ØFP
Før Frosten, DK 2019 x Dra. 15 104 X Nordisk

Genopdagelsen, DK 2019 X Dok. 74 X DaBUF
Geronimo, Frankrig 2014 Dra. u.censur 107 X X ØFP
Get Out, USA 2017, KB-18 Gys 15 104 X UIP
Ghost in the Shell, USA 2017 Act. 15 106 X X UIP
Girl Asleep, Australien 2016, KB-17 Ung. 11 77 X X Miracle
Girl with All the Gifts, The, USA/GB 2016, KB-17 Gys. 15 111 X X X Miracle
Girl, Belgien 2019 - NYH-19 Dra. 15 105 X X Filmbazar
Girlhood, Frankrig 2014, KB-15 Dra. 11 112 X Reel P
Girls Lost, Sverige 2016, KB-18 Ung. 6 kl < 106 X X Filmbazar
Glaskisten på Isbjerget, DK 2014, KB-15 X Ani. 7 79 X CB
Glass, USA 2019 Scf. 15 129 X Disney
Glasslottet, USA 2017 Dra. 11 127 X Nordisk
Greatest Showman, The, USA 2017 Dra. 7 105 X Nordisk
Green Book, USA 2019 Dra. 7 130 X Nordisk
Grinchen, USA 2018 x Fam. A 90 X UIP
Grusomme mig 3, USA 2017, KB-18 X Ani. A 90 X X UIP
Grænse, Sverige 2018 Dra. 15 110 x x Camera
Guardians of the GalaXy Vol 2, USA 2017 - KB-18 Act. 11 136 X X Disney
Gud taler ud, DK 2017 X Dra. 11 105 X X Scanbox
Guldkysten, DK 2015 X Dra. 15 114 X SF
Gummi T, DK 2012, KB-13 X Fam. A 80 X SF
Gysensten Slot, Tyskland 2016 X Fam. 7 92 X Angel
Gøg og Gokke, USA 2019 - fra 1/1-20 Dra. 7 98 X UIP

Hacker, DK 2019 - NYH-19 X Fam. 7 96 X Scanbox
Halloween, USA 2018 Gys. 15 106 X UIP
Hannibal & Jerry, DK 1996 X Fam. A 75 X X Miracle
Harajuku, Norge 2018 Dra. Afv. 83 X Filmbazar
Hateful Eight, The, USA 2015 Act. 15 168 X Scanbox
Heartstone, DK/Island 2016, KB-18 Dra. 11 129 X Reel P
Heksejægerne, Serbien 2018 X Adv. Afv. 90 X Angel
Hellboy, USA 2019 Act. 15 120 X UIP
Hemmeligheden, DK 2012 X Dra. 11 100 X SF
Hjertets hvisken, Japan 1995 Ani. A 111 X X Camera
Hobbitten: Dragen Smaugs ødemark, NZ 2012 Adv. 11 169 X X SF
Hobbitten: En uventet rejse, USA 2012 Adv. 11 169 X X SF
Hobbyhorse Revolution, Finland 2017, KB-18 Dok. A 90 X X Reel P
Hobitten - Femhærslaget, USA/NZ 2014 Adv. 11 144 X X SF
Hodja fra Pjort, DK 2018, KB-18 X Ani. A 81 X UIP
Hokus Pokus Alfons Åberg, Sverige 2013, KB-14 X Ani. A 72 X Nordisk
Homesman, The, Frankrig/USA 2014 Dra. 15 122 X Scanbox
Honning Margrethe og Eventyrhaven, Frank./Luxemb. 2017 x Ani. 7 88 X SF
Hotel Europa, Frank./Bosnien 2016 Dra. 15 85 x ØFP
Houdini, DK 2014 X Ani. A 52 X CB
Hulemanden Sten, USA 2018, KB-18 X Ani. A 89 X SF
Human Flow, Tyskland 2017 Dok. 11 140 X Nordisk
Hundeliv, DK 2016 X Ung. 15 93 X UIP
Hunger Games - Catching Fire, USA 2013, KB-14 Adv. 11 146 X Nordisk
Hunger Games, The, USA 2012 Adv. 11 143 X Nordisk
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Hunger games: Mockingjay part 1, The, USA 2014 Adv. 11 123 X Nordisk
Hunger Games: Mockingjay part 2, USA 2015, KB-16 Adv. 11 137 X X Nordisk
Hvad vil folk sige, Norge 2018, KB-18 Dra. 15 106 X ØFP
Hver dag, USA 2018 Ung 7 98 X SF

I Am Not Your Negro, USA 2016 Dra. 11 95 x ØFP
I blodet, DK 2016 Dra. 15 104 X X X Scanbox
I Kill Giants,  Belgien/USA/GB - NYH-19 Dra. 11 106 X x x Camera
I min datters navn, Frank./Tyskl. 2016 Dra. 11 87 X X AWE
I Morgen, Frankrig 2015 Dok. A 118 X X 41S
Idealisten, DK 2015 X Dra. 7 114 X SF
Idol, The, Palæstina 2016, KB-16 Dra. 7 100 X X Angel
If I stay, USA 2014 Dra. 11 106 X SF
Ikingut, Island 2000, KB-02 Fam. A 87 X ØFP 
Imitation Game, The, USA 2014 Dra. 11 114 X SF
Inderst Inde, USA 2015, KB-16 X Ani. 7 102 X X Disney
Inferno, USA 2016 Act. 11 120 X UIP
Ingen Forbindelse, Island 2007, KB-11 Adv. 7 83 X ØFP
Instant family - når 2 bliver til 5, USA 2018 - NYH-19 Dra. 11 118 X UIP
Insurgent, USA 2015, KB-15 Adv. 11 140 X X Nordisk
Inuk, Frank./Grønland 2010 Adv. 15 90 X X Camera
Iqbal og den hemmelige opskrift, DK 2015, KB-16 X Fam. 7 90 X Nordisk
Iqbal og den indiske juvel, DK 2018 - NYH-19 x Fam. 7 76 X SF
Iqbal og Superchippen, DK 2016, KB-17 X Fam. 7 84 X Nordisk
Isblomstens hemmelighed & Den glemte ting, DK 2012, KB-13 X Ani. A 43 X X CB
Isle of Dogs, USA 2018 X Ani. 7 102 X Nordisk
It Follows, USA 2014, KB-16 Gys. 15 100 X X Angel
Ixcanul - Vulkanen, Frankrig 2015 Dra. 11 93 X X ØFP

Jakob og Peter Plys, USA 2018 + org. version - NYH-19 X Fam. A 104 X Disney
Jason Bourne, USA 2016 Act. 11 123 X UIP
Jeg er William, DK 2017, KB-18 X Fam. 7 86 X SF
Jeg hedder Ernesto, ArgentIna 2011 Dra. u.censur 112 X X Filmbazar
Jigsaw, USA/Canada 2017 Gys 15 91 X Nordisk
Jimmy’s Hall, Frankrig/Irland/GB 2014 Dra. u.censur 109 X X ØFP
Johnny English slår til igen, Frank./USA/GB 2018 Kom. 7 88 X UIP
Journal 64, DK 2018 x Dra. 15 118 X Nordisk
Jul i Bakkekøbing, Norge 2013 X Ani. A 76 X Nordisk
Julemandens Datter, DK 2018 - NYH-19 X Fam. 7 94 X Scanbox
Junglebanden, Frankrig 2017 X Ani. 7 97 X Angel
Junglebogen, USA 2016 Adv. 7 106 X X Disney
Jurassic World 2: Fallen Kingdom, USA 2018 Adv. 11 126 X X UIP
Jurassic World, USA 2015 Adv. 11 124 X X UIP
Justin og de tapre riddere, Spanien 2013 X Ani. 7 92 X X Scanbox

Kapernaum, USA/Libanon 2018 - NYH-19 Dra. 11 121 X Scanbox
Kapgang, DK 2014 X Dra. 11 108 X Nordisk
Kaptajn Bimse, DK 2019 - fra 1/12-19 x Fam. Afv. Afv. x x UIP
Kasper og Sofie - ud på tur, Norge 2017 X Fam. 6+ 84 X Sweet Chili
Kauwboy, Holland 2012 Dra. 11 81 X X Angel
Khumba, Sydafrika 2013 X Ani. 7 82 X X Scanbox
Kidnapning, DK 2017, KB-18 X Fam. 7 81 X UIP
Kiki - den lille heks, Japan 2014, NY Live-action udg. X Ani. A 109 X X Angel
Killing Ground, Australien 2016 Gys 15 89 x Angel
Kingsman: The golden circle, USA/GB 2017 Act. 15 141 X Nordisk
Kirikou og de vilde dyr, Frank. 2005, KB-07 X Ani. A 75 X Scanbox
Kirikou og Troldkvinden, Belgien 1998, KB-01 X Ani. A 74 X Angel
Kiwi & Strit, DK 2016 X Ani. A 36 X CB
Klassefesten 2, DK 2013 X Kom. 11 95 X Nordisk
Klassefesten 3, DK 2016 X Kom. 7 101 X Nordisk
Klassefesten, DK 2011 X Kom. 11 95 X Nordisk
Klovn Forever, DK 2015 X Kom. 15 99 X Nordisk
Klovn the Movie, DK 2010 X Kom. 11 94 X Nordisk
Kollektivet, DK 2015 X Dra. 11 112 X Nordisk
Kon-tiki, Norge 2012 Dra. 11 119 X Nordisk
Korsvejen, Tyskland 2014 Dra. 11 107 X X Miracle
Krig, Sverige/DK 2017 Dra. Afv. 84 X CB
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Krigen, DK 2015 X Dra. 15 115 X Nordisk
Kriger, Tyskland 2011 Dra. 15 100 X X Angel
Krokodillebanden 3, Tyskland 2011 X Fam. A 81 X Angel
Krokodillebanden vender tilbage, Tysk. 2010, KB-13 X Fam. 7 90 X Angel
Krokodillebanden, Tyskland 2009, KB-13 X Fam. 7 98 X X Angel
Kubo - den modige samurai, USA 2016, KB-17 X Ani. 7 101 X X UIP
Kursk, Belgien/Luxemb. 2018 Dra. 15 117 X UIP
Kvinden i buret, DK 2013 X Dra. 15 96 X Nordisk
Kvinder i for store herreskjorter, Norge 2015 Kom. 15 106 X X ØFP
Kys mig, for fanden, Norge 2013, KB-16 Ung. 11 90 X X Filmbazar
Kæledyrenes hemmelige liv, USA 2016, KB-17 X Ani. 7 87 X X UIP
Kæmpen, Sverige/DK 2016, KB-18 Dra. 11 86 X Scanbox
Kære Far, Sverige 2017 Dra. 15 91 x ØFP
Kærlighed ved første slag, Frankrig 2014, KB-16 Kom. 11 98 X X Angel

La La Land, USA 2016 Kom. A 128 X Nordisk
Lad de døde hvile, DK 2018 X Kom. u.censur 100 X DaBUF
Lady Bird, USA 2018, KB-18 Ung 7 94 X UIP
Lammet, Etiopien 2015, KB-16 Dra. 7 94 X X ØFP
Landet af Glas, DK 2018 - NYH-19 X Adv. 7 89 X Scanbox
Lang Historie Kort, DK 2015 X Kom. 7 99 X SF
Laputa: Slottet i himlen, Japan 1986, DK tale på BR, KB-13 Ani. 7 124 X X X Camera
Lazzaro den lykkelige, Italien 2018 Dra. Afv. 125 X Camera
Legenden om Jordhavet, Japan 2006, KB-08 Ani. A 113 X X Camera
LEGO filmen 2, USA 2019 - NYH-19  - kan bookes til d. 6/2-20 X Ani. A 106 X X SF
Lev Stærkt, DK 2013, KB-14 X Dra. 11 90 X Nordisk
Levende Slot, Det, Japan 2004, KB-06 X Ani. 7 119 X Camera
Life, Animated, USA/Frankrig 2016 Dok. 7 92 X X Miracle
Lion, Australien 2016, KB-17 Dra. 11 119 X X X Scanbox
Little Men, USA 2016, KB-17 Dra. A 85 X X Angel
Little Wing, Finland 2016 Dra. u.censur 100 X X Filmbazar
Liv sover vild, Sverige 2016 X Fam. 0 kl. < 76 X SF
Logan Lycky, USA 2017, KB-18 Kom. 11 119 X X Scanbox
LOL, USA 2012 Dra. A 97 X Scanbox
London has fallen, USA/GB 2016 Act. 15 121 X Nordisk
Lore, Tyskland 2012 Dra. 15 109 X X X Miracle
Los Bando, Norge 2018 - NYH-19 Kom. 7 91 X Sweet Chili
Love & Friendship, Frankrig m.fl. 2016 Dra. A 92 X X Angel
Love, Simon, USA 2018 - NYH-19 Ung 7 109 X Nordisk
Lucky Luke: Mod Vest, Frankrig 2008, KB-09 X Ani. A 90 X Angel
Lucky, USA 2017 Dra. A 88 X X AWE
LunchboX, The, Frank./Indien 2013 Dra. A 100 X Scanbox
Lykke-Per, DK 2018 x Dra. 7 168 X Nordisk
Lyset i Havet, USA/GB/NZ 2016 Dra. 11 130 X Nordisk
Lysets Nostalgi, Chile m.fl. 2010 Dok. u.censur 90 X X ØFP
Lægen fra Chaussy, Frankrig 2016 Dra. 7 102 X X AWE
Løvernes Konge, USA 2019 + org. sprog - fra 1/1-20 X Fam. Afv. Afv. X X Disney

Macbeth, Frankrig/USA/GB 2015 Dra. 15 113 X SF
Magic in the Moonlight, USA 2014 Dra. A 93 X Scanbox
Magnificent Seven, The, USA 2016 Act. 11 133 X SF
Mandela: Vejen til frihed, GB/SA 2013 Dra. 11 146 X Scanbox
Marcus og Martinus, Norge 2016 Dok. A 86 X X X Scanbox
Maries historie, Frankrig 2014 Dra. 15 95 X X Filmbazar
Markedets lov, Frankrig 2015 Dra. u.censur 93 X X ØFP
Marnie min hemmelige veninde, Japan 2014, KB-16 Ani. 7 103 X X Camera
Marshland, Spanien 2014 Thriller 15 105 x x 41S
Mary og troldkvindens blomst, Japan 2017 - NYH-19 X Ani. 7 103 X X Angel
Mary Poppins vender tilbage, USA 2018 + org. version -NYH-19 X Fam. A 128 X Disney
Max Pinlig 3, DK 2013, KB-13 X Kom. A 100 X SF
May God save Us, Spanien 2016 Thriller 15 127 x x 41S
Maze Runner: Dødskuren, USA 2018 Adv. 15 142 X Nordisk
Med Krop og Sjæl, Ungarn 2017 Dra. 15 116 x ØFP
Mediterranea, Frankrig/Tyskland m.fl. 2015 Dra. 15 107 X X ØFP
Mennesker bliver spist, DK 2015 X Dra. A 104 X Nordisk
Mens vi lever, DK 2017, KB-18 X Ung 11 98 X SF
Mesterdetektiven Shelock Gnomes, USA 2018 X Ani. 7 86 X SF
Mia & Migoo, Frankrig 2008, KB-12 X Ani. 7 91 X Angel
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Midnight Sun, USA 2018 Ung 11 91 X Nordisk
Mig før dig, USA 2016 Dra. A 104 X SF
Mikro og Diesel, Frankrig 2015 Kom. Afv. 105 X Angel
Min lille søster, Sverige 2015, KB-16 Dra. 11 95 X Scanbox
Min Nabo Totoro, Japan 1988, KB-08 X Ani. A 86 X X Camera
Min søsters børn alene hjemme, DK 2011, KB-12 X Fam. A 79 X SF
Min ven Machuca, Chile 2014 Dra. 11 116 X Filmbazar
Minder fra i går, Japan 1991 Ani. A 118 X Camera
Minding the Gap, USA 2018 Dok. Afv. 93 X Angel
Minions, USA 2015, KB-16 X Ani. 7 91 X X UIP
Minisekterne på nye eventyr,  Frankrig 2018 - NYH-19 X Ani. A 92 X UIP
Misfits, DK 2015 Dok. u.censur 75 X Reel P
Miss Peregrines Home for Peculiar Children, USA 2016, KB-17 Adv 11 127 X X Nordisk
Mission Impossible: Rogue Nation, USA 2015 Act. 11 131 X UIP
Mission: Impossible 6 - Fallout, USA 2018 Act. 11 147 X UIP
Mission: Red Julemanden, USA 2015 X Ani. A 84 X X Scanbox
Mit liv som squash, Frankrig 2016, KB-17 + org. Version X Ani. 7 66 X X Angel
Mod Naturen, Norge 2014 Dra. 15 80 X X ØFP
Mod Solnedgangen, Japan 2018 Dra. u. censur 101 x ØFP 
Model, The, DK 2015 Dra. 15 108 X Nordisk
Mommy, Canada 2014 Dra. 15 137 X X Camera
Monsieur Lazhar, Canada 2011 Dra. 15 94 X X ØFP
Monsters University, USA 2013 X Ani. 7 111 X X Disney
Moonrise Kingdom, USA 2012 Dra. 7 94 X X Camera
Mortal Engines, USA 2018 Adv. 11 128 X UIP
Mortal Instruments: Dæmonernes by, USA 2013 Act. 15 130 X SF
Mud, USA 2012, KB-14 Dra. 7 125 X Scanbox
Mumitrolden og Kometen, Japan 1992, KB-08 X Ani. A 70 X ØFP
Mumitroldene på sommerferie, Finland 2014 X Ani.  A 80 X X Angel
Mumitroldenes Vinter - Bliver det jul i år?, Finland/Polen 2017 X Ani. A 82 X X Angel
Mummy, The, USA 2017         Gys. 15 107 X UIP
Mustang, Frankrig/Tyrkiet 2015, KB-16 Dra. 11 97 X Scanbox
My little pony - Filmen, USA 2017 X Ani. 7 99 X Nordisk
Mysteriet om Hr. Link, USA 2019 - fra 1/1-20 Ani. 7 95 X UIP
Mysteriet ved Slack Bay,  Frank./Tyskl. 2016 Kom. 11 122 X X AWE
Mænd og Høns, DK 2015 Kom. 15 104 X Disney
Mødregruppen, DK 2019 x Kom. 7 99 X Nordisk
Månens Vogter, Frankrig 2014, KB-17 X Ani. 7 86 X X Sweet Chili 

Nabospionen, DK 2017, KB-18 X Ani. A 77 X CB
Nattergalen, Frankrig/Kina 2013 Dra. A 100 X X Filmbazar
Nausicaä – fra vindenes dal, Japan 1984 Ani. 11 116 X X Camera
Neon Demon, The, DK/Frankrig/USA 2016 Gys. 15 110 X Scanbox
Nerve, USA 2016, KB-17 Act. 11 96 X Nordisk
New Kid, The, Frankrig 2015 Dra. 5-8 kl. 81 X X Angel
Night Moves, USA 2013 Dra. 15 112 X X Angel
Niko 2 - De Flyvende Brødre, Finland, DK 2012 X Ani. 7 76 X X Nordisk
Nordvest, DK 2013 X Dra. 15 91 X Nordisk
Nr. 7, DK 2016 X 7-12 år 7 76 X CB
Nøddeknækkeren og de fire kongeriger, USA 2018 Fam. 7 99 X X Disney
Når dyrene drømmer, DK 2014, KB-15 X Gys. 15 84 X Nordisk
Når vinden rejser sig, Japan 2013 Ani. 7 126 X X Camera

Office Christmas Party, USA 2016 Kom. 7 99 X Nordisk
Old Boys, UK 2018 Kom. Afv. 96 X X Angel
Oleg og Krigen, DK 2018 - børneversion - NYH-19 Dok. 7 40 X DaBUF
Oleg og Krigen, DK 2018 - org. version Dok. u.censur 72 X DaBUF
Olsenbanden på de bonede gulve, DK 2010 X Ani. A 100 X X Nordisk
Olsenbanden på dybt vand, DK 2013 X Ani. A 78 X Nordisk
Only God forgives, DK 2012 Act 15 85 X Scanbox
Op i det blå, Sverige 2017 X Fam. 6+ 82 X Nordisk
Operation Arktis, Norge 2014, KB-17 X Adv. 7 88 X Nordisk
Oppe på valmuebakken, Japan 2011 Ani. A 91 X X Camera
Ordets magt, Frankrig 2017 Kom. A 96 X X AWE
Orla Frøsnapper, DK 2011, KB-12 X Ani. A 84 X SF
Otto er et næsehorn, DK 2013, KB-13 X Ani. A 76 X X SF
Overlord, USA 2018 Gys. 15 109 X UIP
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Paddington 2, GB/Frank. 2017, KB-18 X Ani. 7 95 X SF
Paddington, Canada/GB 2014, KB-15 X Fam. 7 95 X SF
Painless, Spanien 2012 Gys. 15 100 X X Camera
Patriarken, NZ 2016 Dra. u.censur 103 X X ØFP
Patriots Day, USA 2016 Dra. 15 133 X Nordisk
Pawn Sacrifice - Sidste træk, USA 2014 Dra. 7 115 X SF
Peberbanden og den sorte konges forbandelse, Tyskland 2017 X Fam. Afv. 99 X Angel
Peddersen og Findus - flytter hjemmefra, Tyskland 2018 - NYH-19 X Ani. A 82 X SF
Peddersen og Findus: Den bedste jul nogensinde, Tyskl. 2016, KB-17 X Ani A 83 X SF
Peddersen og Findus: Den lille drillepind, Tyskland 2014, KB-15 X Ani. A 89 X SF
People vs. Fritz Bauer, The, Tyskland 2016 Dra. 11 115 X Scanbox
Perlemorsknappen, Chile/Frankrig 2015 Dok. u.censur 82 X X ØFP
Pet Sematary, USA 2019 Gys. 15 101 X UIP
Peter og Dragen, USA 2016, KB-17 X Adv. 7 103 X Disney
Peter Pedal på eventyr i junglen, USA 2015, KB-16 X Ani. A 81 X UIP
Pigen, Moderen og Dæmonerne, Sverige 2016 Dra. 15 93 X X ØFP
Pinnochio,  Italien 2012, KB-14 X Ani. 7 81 X X Angel
PIP! Belgien 2010, KB-13 X Dra. A 81 X X Angel
Pirates of the Caribbean: Salazar’s revenge, USA 2017 Act. 11 129 X X Disney
Pitch Perfect 2, USA 2015 Ung. 7 115 X UIP
Pitch Perfect 3, USA 2017 Kom. 7 93 X UIP
Pjuske flyver fra reden, Island 2018 - NYH-19 X Ani. A 83 X X Angel
Play, Sverige 2011 Dok. 15 119 X X ØFP
Ponyo på klippen ved havet, Japan 2008, KB-10 X Adv. 7 100 X Camera
Postman Per, The Movie, GB 2014 X Ani. A 88 X SF
Power Rangers, Canada/USA 2017 Act. A 125 X Nordisk
Prinsesse Mononoke, Japan 1997 Ani. 11 133 X Camera
Program, The, Frankrig/GB 2015 Dra. 7 103 X SF
På toppen af verden, DK/Frankrig 2015, KB-17 X Ani A 81 X SF

QEDA, DK 2017 Adv. 11 88 X SF
Quiet ones, The, USA 2014 Gys. 15 98 X Scanbox
Quit starting at my plate, Italien 2016 Dra. u.censur 105 X X Filmbazar

Rafiki, Kenya 2018 Dra. Afv. 83 X X Filmbazar
Rara, Chile 2016 Dra. Afv. 88 X Filmbazar
Reindeer Spotting, Finland 2010 Dok. 15 84 X ØFP
Riot Club, The, GB 2014 Dra. 15 107 X X Angel
Robin Hood, USA 2018 Act. 11 115 x Nordisk
Robinson Crusoe, Belgien/Frankrig 2016 X Ani 7 91 X X SF
Robocop, USA 2013 Act. 15 121 X SF
Rocketman, GB 2019 - fra 1/1-20 Dra. Afv. Afv. X UIP
Ronal Barbaren, DK 2011, KB-12 X Ani 11 90 X X Nordisk
Rosita, DK 2015 X Dra. A 95 X Nordisk
Rum 213, Sverige 2017 Gys 10+ 80 X X Angel
Runway, The, Irland 2010 Dra. 11 93 X X Angel
Rød som Himlen, Italien 2006, KB-11 Dra. 7 96 X ØFP

Salvation, The, DK 2014 X Dra. 15 92 X Nordisk
Samba, Frankrig 2015 Dra. 7 118 X SF
Sameblod, Sverige/Norge/DK 2016 Dra. u.censur 110 X X Filmbazar
Sangen fra havet, Belgien/DK 2014, KB-15 X Ani. 7 93 X SF
Sauls Søn, Ungarn 2015 Dra. 15 107 X X Camera
Searching for Sugarman, SE/GD 2012 Dok. 15 86 X X Camera
Selfish Giant, The, GB 2013, KB-14 Dra. 11 91 X X Angel
Shape of water, The, USA 2017 Dra. 15 123 X Nordisk
Shelley, DK 2016 Gys. 15 93 X Scanbox
Sidste stop, USA/GB/Frank. 2018 Act. 15 105 X SF
Sig det’ er løgn Luis, DK/Tyskland 2018 - NYH-19 X Ani. 7 86 X SF
Sikke et cirkus, DK 2017, KB-18 X Fam. A 90 X SF
Sinister 2, USA 2015 Gys. 15 97 X Scanbox
Sinister, USA 2012 Gys. 15 109 X Scanbox
Skammerens Datter II: Slangens gave, DK 2019 - NYH-19 X Adv. 11 103 X Nordisk
Skammerens datter, DK 2015, KB-15 X Adv. 11 96 X Nordisk
Skjold og Isabel, DK 2018 - NYH-19 X Dok. A 66 X Angel
Skyscraper, USA 2018 Act. 11 102 x UIP
Skønheden og Udyret, USA 2017, KB-17 + org. Version X Adv. 7 129 X X Disney
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Titel DK Genre Censur Min. 2D 3D BR DVD Udlejer
Slow West, New Zealand 2015 Act. 15 84 X Miracle
Smallfoot, USA 2018  - NYH-19 - kan bookes til d. 3/10-19 x Ani. A 96 X SF
Snowden, Tyskland/USA 2015 Dra. 11 135 X X X Scanbox
Sommeren 1993, Spanien 2017 Dra. u. censur 96 x ØFP
Sommeren ‘92, DK 2015 X Dra. 7 93 X SF
Sommeren med Sangaile, Frankrig 2015 Dra. 15 88 X X Filmbazar
Sommerfuglene, Tyrkiet 2018 Kom. 7 117 X X AWE
Songs for AleXis, DK 2014 Dok. 15 74 X CB
Sorgenfri, DK 2016 X Gys. 15 81 X SF
Souvenir, Frank./Belg./Luxemb. 2016 Dra. 7 90 X X AWE
Sparrows, DK/Island 2015 Dra. 15 99 X X ØFP
Spectre, USA 2015 Act. 11 148 X SF
Spring breakers, USA 2013 Ung. 15 94 X SF
Spud Milton..., Sydafrika 2010, KB-12 Kom. 11 108 X Miracle
Spøgelsesjægerne, Tyskland 2015 X Fam. 7 99 X X Angel
Square, The, Sverige/DK/Frank./Tyskl. 2017 Kom. 15 142 X X Scanbox
Star Trek: Beyond, USA 2016 Act. 11 122 X X UIP
Steppeulven, Dk 2015 X Dra. 15 107 X SF
Stor som en sol, DK 2018 Dok. 7 80 X Reel P
Stormy - sammen er vi frie, Tyskland 2012, KB-15 X Fam. A 105 X X Angel
Stormy 2, Tyskland 2015 X Fam 7 103 X X Angel
Stormy 3, Tyskland 2017 X Fam. 7 106 X X Angel
Strangers: Prey at Night, The, USA 2018 Gys. 15 85 x Angel
Stupid Young Heart, Finland 2018 Dra. Afv. 102 X Filmbazar
Superkatten Zorba, Italien 1998 X Ani. A 80 X Angel
Syng, USA 2016, KB-17 X Ani. A 108 X X UIP
Syv minutter over midnat, USA 2016, KB-17 Dra. 11 108 X SF
Sådan træner du din drage 3, USA 2019 - NYH-19 X Fam. 7 104 X x UIP

T.S. Spivet - Det unge geni, USA 2013 Act. 11 105 X X Angel
Tad Stones – den fortabte eventyrer, Spanien 2012, KB-14 X Ani. 7 92 X X Angel
Taken 2, USA 2012 Act. 15 91 X Scanbox
Taken 3, Frankrig 2014 Act. 15 108 X Scanbox
Tale of Tales, Frankrig/Italien/GB 2015 Adv. 15 125 X X Camera
Tanna, Australien 2015 Dra. u.censur 100 X X ØFP
Tavshedens labyrint, Tyskland 2015 Dra. 15 124 X Scanbox
Team Albert, DK 2018 - NYH-19 X Fam. A 82 X SF
Team Hurricane, DK 2017, KB-18 X Ung u.censur 97 X Angel
Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the shadows, USA 2016 Act. 11 112 X UIP
Ternet Ninja, DK 2018 - NYH-19 X Ani. 11 82 X Nordisk
Testament of Youth, GB 2014 Dra. 15 129 X Nordisk
The Darkest Minds, USA 2018 - NYH-19 Adv. 11 105 X Nordisk
The Fits, USA 2015, KB-18 Dra. 7 72 X AWE
The Happytime Murders, USA 2018 Kom. 11 91 X SF
The man who stole Banksy, Italien 2018 Dok. 7 93 x 41S
The miseducation of Cameron Post USA 2019 - NYH-19 Ung. 15 91 X x 41S
The Mule, USA 2018 - kan bookes til d. 9/1-20 Dra. 11 117 X SF
The Predator, USA 2018 Act. 15 107 X Nordisk
The spy who dumped me, USA 2018 Act. 15 116 X Nordisk
Thelma, Norge 2017, KB-18 Gys 15 116 X Camera
Thor: Legenden Fra Valhalla, Island 2011 X Ani. 7 83 X Nordisk
Thor: Ragnarok, USA 2017 Act. 11 130 X X Disney
Tigermælk, Tyskland 2017 Kom. Afv. 106 X X Filmbazar
Tigre og Tatoveringer, DK 2010, KB-11 X Ani. A 44 X CB
Til Havet. MeXico 2009 Dok. 7 70 X ØFP
Til Ungdommen, Norge 2013 Dok. 11 118 X X ØFP
Tilbage til Montauk, Tyskland 2017 Dra. A 106 X X AWE
To minutters stilhed, Tyskland 2018 - NYH-19 Dra. 11 111 X X Angel
Tomb Raider, USA/GB 2018 Act. 11 118 X X SF
Tomboy,  Frankrig 2011, KB-14 Dra. 7 82 X X Angel
Tordenskjold og Kold, DK 2016 X Dra. 15 98 X SF
Train to Busan, Sydkorea 2016 Act. 15 118 X Reel P
Transformers: The last knight, USA 2017 Act. 11 149 X X UIP
Transnistra, Holland 2019 Dra. Afv. 93 x ØFP
Truth or dare, USA 2018 Gys 15 100 X UIP
Træk vejret, Frankrig 2014, KB-16 Dra. 15 91 X X Angel
Trækfugle, Canada 2015 X Fam. 2-5 kl. 84 X X Angel
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Trækfugle, Colombia 2019 Dra. 15 125 x ØFP
Tschick, Tyskland 2016 Fam. 6-9 kl. 93 X X Angel
Tårnet, Frank./Norge 2018 Dra. 11 74 x ØFP

Udyret og hans lærling, Japan 2015, KB-16 Ani. 7 119 X x 41S
Udyret, Sverige 2011 Dra. 15 84 X ØFP
Ulv i Fåreklæder, Rusland 2016 X Ani. 7 85 X X Angel
Ulvehunden, Frank./USA/Lux. - NYH-19 x Ani. 7 85 X x x Sweet Chili
Under Sandet, DK 2015 X Dra. 15 105 X Nordisk
Undercover, DK 2016 Kom. 11 95 X X X Scanbox
Underdog, Sverige/Norge 2014 Dra. u.censur 97 X X Filmbazar
Underverden, DK 2016, KB-17 Act. 15 112 X X X Scanbox
Unge Astrid, Sverige 2018 Dra. 7 123 X Nordisk
Us, USA 2019 Gys. 15 116 X UIP
Usynligt hjerte, DK 2019 Dra. Afv. 89 X Reel P
Utøya 22. juli, Norge 2018 Dra. 15 90 x Nordisk

Vaiana, USA 2017, KB-17 X Ani. 7 113 X X Disney
Valerian and the city of a thousand planets, Frank. 2017, KB-18 Adv. 11 137 X X UIP
Valhalla, DK 1986 - NY digital kopi - KB-18 X Ani. 7 78 X Nordisk
Vi er de bedste, Sverige 2013, KB-15 Ung. 7 102 X SF
Vi ses deroppe, Frankrig 2018 Dra. 15 118 X X AWE
Victoria, Tyskland 2015 Dra. 15 år 140 X Reel P
Vidunderbørn,  Tyskland 2011, KB-14 Dra. 7 100 X X Angel
Vilde Rolf smadrer internettet, USA 2019+org.version - NYH-19 X Ani. 7 112 X X Disney
Vildheks, DK 2018 - NYH-19 X Adv. 7 100 X Nordisk
Villads fra Valby, DK 2015, KB-16 X Fam. A 78 X UIP
Villy og Monsterplaneten, Frankrig 2019 - fra 1/10-19 X Ani. Afv. Afv. X Angel
Vinterbrødre, DK 2017 Dra. u.censur 93 x X ØFP
Vitello, DK 2018, KB-18 X Ani A 75 X X Angel
Volcano, Island 2011 Dra. 11 104 X ØFP
Vulkanen IXcanul, Frankrig 2015 Dra. u.censur 93 X X ØFP

Warcraft, USA 2016 Act. 11 123 X X UIP
Way Way back, The, USA 2013, KB-14 Kom. A 95 X Scanbox
Weight of elephants, The, DK/NZ 2012 Dra. u.censur 87 X ØFP
Whalerider, The, New Zealand 2002, KB-05 Dra. 7 105 X ØFP
What if?, Canada/Irland 2013 Kom. 11 102 X Scanbox
What Richard did, Irland 2012 Dra. 11 88 X X Angel
Where To Invade NeXt, USA 2016 Dok. 11 122 X Scanbox
Winkys Hest, Belgien 2005, KB-08 X Dra. A 95 X ØFP
Winnetous Søn, Tyskland 2015 X Fam. Afv. 91 X Angel
Wolf and Sheep, DK/Sverige 2016 Dra. u.censur 86 X X X ØFP
Wolfpack, The, USA 2015 Dok. 11 90 X X Miracle
Woman in black 2: Angel og death, The, Canada 2014 Gys. 15 98 X Scanbox
Wonder, USA 2017, KB-18 Dra. 7 113 X Nordisk
Wonderstruck, USA 2017 Dra. 11 117 X Scanbox
Wooden Camera, The, Sydafr./Frank./GB 2003                              Dra. 11 90 X ØFP
Workshop, Frankrig 2017 Dra. u.censur 113 X X Angel

X+Y, GB 2014, KB-16 Ung. 11 111 X X Angel

You & Me Forever, DK 2012, KB-13 X Dra. 11 85 X SF
You´re neXt, USA 2011 Gys. 15 90 X Scanbox
Your Name, Japan 2016 - KB-18 Ani. 7 106 X X X Camera 
You’re Ugly Too, Irland 2015, KB-16 Ung. 7 81 X X Angel

Zaïna – rytteren fra Atlas..., Frankrig 2005, KB-10 Adv. 11 100 X ØFP
Zambezia, Sydafrika 2012, KB-13 X Ani. 7 83 X Scanbox
Zarafa, Frankrig 2012, KB-13 X Ani. 7 78 X X Angel
Zip og Zap og glaskuglebanden, Spanien 2013 X Fam. 7 97 X X Angel
Zoolander 2, USA 2016 Kom. 11 102 X UIP
Zootropolis, USA 2015, KB-16 X Ani. 7 108 X X Disney

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

Ørnejægerens Søn, DK/Tysk./Se 2009, KB-11 Fam. A 87 X ØFP
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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 30 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. 

Der er netop udkommet  5 nye DCP filmpakker, hvor man bl.a. kan glæde sig til nye afsnit af 'Vitello' og 'Rita
og krokodille'.

Læs mere om Børnebiffen under www.dfi.dk - ’Børnebiffen i hele landet’ eller kontakt DaBUF sekretariat for
mere information.

BUSTERs Kortfilm
Gå på opdagelse i BUSTERs store katalog af kortfilm. Her findes et bredt udvalg af kortfilm til alle aldersgrup-
per. Alle kortfilm på BUSTERs kortfilmplatform er frit tilgængelige til fremvisning i klub-regi. 

Se mere på: http://www.buster.dk/kortfilm

GRATIS KORTFILM!
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