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Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

FORORD 2020
Allerførst en meget stor tak til Aalborg
Filmklub, der har været så generøse at
sponsorere dette års filmkatalog.
At skrive et forord til Filmkataloget midt i
en pandemi, føles på én gang både lettere
absurd og underligt hverdagsagtig. Her i
begyndelsen af april måned, har vi ingen
idé om, hvordan udviklingen af Coronaepidemien ender for os i Danmark - og for
resten af verden. Det gør selvfølgelig, at
man som enkeltindivid stopper op og
tænker over, hvad der er vigtigt i livet - og
hvad man fylder livet med.
Vi har valgt at fylde dette års filmkatalog
med markeringer for de 17 verdensmål,
der er et af DaBUFs fokusområder i 2020.
Derfor vil I ved nogle anmeldelser opdage
et mærkat for et specifikt verdensmål,
som vi mener bliver behandlet i den
nævnte film.
Når I nu forhåbentligt snart igen sætter jer
fysisk sammen ude i klubberne for at
skabe en ny filmklubsæson og sammensætte et godt og spændende program for
jeres medlemmer, så håber jeg, at I vil
finde dette Filmkatalog brugbart og
spændende. Men først og fremmest
håber jeg, at I vil nyde, at hverdagen er
vendt tilbage - og nyde at være sammen
om det, som I bruger jeres fritid på. At
gøre en forskel og at gøre noget godt for
andre.
Når hverdagen forsvinder, bliver vi gjort
opmærksomme på mange ting. Vi
opdager, hvad vi hver dag tager for givet -

Filmkatalog - 2020/2021

og vi bliver klogere på, hvordan vi prioriterer og udnytter den tid, vi har fået på Jorden. Det er faktisk lige netop på dette område, at min store kærlighed til film kommer ind. Jeg har altid elsket at forlade biografen lidt klogere på mit eget liv og min
egen hverdag. Ofte med intentionen om
at gøre noget nyt, gøre en forskel. Det har
varet små 10 minutter, så har hverdagen
kaldt mig tilbage til virkeligheden, og jeg
er vendt tilbage til det udgangspunkt, som
jeg havde, da jeg bevægede mig ind i biografmørket. Men de 10 minutter er så
vigtige. Det er her, hvor filmlærredets fantasi forplanter sig i den person, som jeg
gerne vil være - og som jeg gerne vil
huskes for. Når andres skæbner er blevet
skildret på det store lærred, bruger jeg det
ofte som et spejlbillede på mit eget liv.
Hvor heldig jeg er. Hvor meget jeg bør gøre
for andre. Hvor taknemmelig jeg skal være
over alle de mennesker, jeg er omgivet af.
Min påstand er derfor, at vi bliver klogere
på os selv og samtidig bedre mennesker
af at opleve andres hverdage fortalt i filmstrimler. Og heldigvis har det forgangne
filmår givet mig masser af dokumentation på dette. Både som animation, social
realisme og baseret på virkelige hændelser.
Vi fik afslutningen på Toy Story-sagaen,
hvor Anders´ legetøj, anført af Woody, i 25
år har vist os verden og hverdagen for
børneværelsets legetøj. Film, hvor misundelse, frygten for at blive efterladt, erkendelsen af at blive ældre og evnen til at

stå sammen, har været gennemgående
temaer.
Vi mødte En helt almindelig familie, hvor
11-årige Emma skulle tackle, at hverdagen
blev vendt fuldstændig på hovedet, da
hendes far, Thomas, skifter køn og bliver
til Agnete. Vi blev konfronteret med 22årige Zaks drøm om at blive wrestler i The
Peanut Butter Falcon. En drøm, der kræver ekstraordinær determination, når man
som Zak har down syndrom og tilbringer
hverdagen på et plejehjem.
Når I sammensætter programmet for
næste filmklubsæson, kan I jo passende
lade det blive en hyldest til hverdagen i
bedste Dan Turèll-stil. At gå i børnefilmklub er for mange børn og unge et trygt og
rart fællesskab, der hver gang byder på
det samme velkendte - men alligevel altid
på noget nyt og ukendt. Og sådan må livet
gerne være. Fuldstændig ligesom Dan
Turéll han beskriver det.
“Jeg holder af hverdagen
Mest af alt holder jeg af hverdagen
Den langsomme opvågnen
til den kendte udsigt
Der alligevel ikke er helt så kendt.”

Jan Frydensbjerg
Filmudvalget består af:
Jan Frydensbjerg (formand),
Kim Bruun, Hans Peter Mehlsen,
Charlotte Jørgensen
og Kirsten Østergaard Nielsen
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Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

DATA:

Aladdin
USA 2019
Instr. & manus: Guy Ritchie
Medv.: Mena Massoud,
Diluckshan Jeyaratnam,
Will Smith, Pelle Emil Hebsgaard m.fl.

Censur: 11
Spilletid: 128 min.
Udl: Disney
Prem: 23/5-19
Aldersvurdering: Fra 11 år

DANSK
TALE

ALADDIN
reddet af sin følgesvend, papegøjen Jago.
Jafar forvandler Jago til en kæmpe ørn,
som fravrister Aladdin lampen, Jafar får
lampen i sin besiddelse. Med ny ejermand
har Genie ikke andet valg, end at give
Jafar 3 ønsker. Jafar tvinger Jasmin til at
gifte sig med ham, så hun kan redde sin
far og Aladdin må bruge al sin snilde på at
bekæmpe Jafars brutalitet.

Handling
Aladdin er en godhjertet lommetyv og gadedreng med sin trofaste følgesvend,
aben Abu. En dag redder han prinsesse
Jasmin på det lokale marked, hvor hun i
sin godhed giver brød til to sultne børn,
men ikke kan betale selv. Aladdin ved ikke,
hvem Jasmin er, og hun fortæller ham, at
hun er tjenestepige på slottet. På slottet
pønser den onde vizir, Jafar, på at tilrane
sig tronen. Han har fået nys om en mystisk lampe, som kan give dens ejer 3 ønsker. Lampen er begravet i en magisk hule
ude i ørkenen. Jafar sender den ene mand
efter den anden ned efter lampen, men
alle som én bliver de dømt uværdige, og
hulen opsluger dem.
Fuldstændig betaget af pigen fra markedet, sniger Aladdin sig ind på slottet for at
møde hende igen. Han bliver pågrebet af
Jafar, og da Jafar kan mærke, at Aladdin
er noget særligt, lokker han ham til at
hente lampen for sig. Aladdin får strenge
ordre om kun at hente lampen. Han må
under ingen omstændigheder røre andre
kostbarheder. Aladdin og Abu begiver sig
ned i hulen. Hvor Aladdin godt kan holde
fingrene fra de mange skatte, kniber det
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mere for Abu. Aladdin finder lampen, men
Abu griber en faldende rubin, dette får
hulen til at styrte sammen. Fanget i hulen
gnider Aladdin på lampen og stifter bekendtskab med Genie, lampens ånd.
Genie forklarer Aladdin om de 3 ønsker, og
de to indgår et samarbejde. Aladdin snyder Genie i sit første ønske, så da de er
sluppet ud af hulen, ønsker Aladdin sig at
blive en rigtig prins, der kan matche sig
med prinsesse Jasmin. Aladdin indtager
Agrabah med stil, og med sin sædvanlige
charme bliver Jasmin indtaget af ham.
Genie bliver betaget af Jasmins tjenestepige, Dalia, og Aladdin har lovet ham, at
han vil bruge sit sidste ønske til at gøre
Genie fri af lampen, så han kan blive et
rigtigt menneske.
Jafar får mistanke til Aladdin og smider
ham i havet bundet til en stol. Genie kommer Aladdin til undsætning, og Aladdin
afslører Jafars grumme planer foran Sultanen og Jasmin. Jafar ryger i fængsel.
Sultanen vil belønne Aladdin, så han kan
blive sultan, men det får Aladdin til at
bryde sit løfte til Genie. Han vil ikke lade
Genie blive fri, Aladdin har brug for sit sidste ønske selv. Jafar bliver i mellemtiden

Vurdering
Filmen er en næsten én til én gengivelse
af 1992 tegnefilmsudgaven af Aladdin.
Filmen kan ikke helt slå originaludgaven
fra 1992, da den mangler den charme,
fandenivoldskhed og humor, som tegnefilmen havde. Det er god underholdning
med et godt tempo, som sagtens kan bruges i filmklubberne.
Will Smith spiller Genie, og han gør det
overordnet godt. De to unge skuespillere,
som spiller Jasmin og Aladdin, gør det
også gedigent og gennemført, men det
bliver aldrig rigtig mindeværdigt. Viziren
Jafar er aldrig rigtig skræmmende, og han
mangler dybde og ondskab. Der hvor Aladdin vinder til sidst, er den lille drejning
som filmen tager i slutningen. Sultanen
finder ud af, at piger også kan bruges som
sultaninde, og Jasmin får arveretten over
det lille rige med Aladdin ved sin side. Det
løfter filmen en smule højere og gør den
mere moderne.
Indledning
Filmen bliver mere interessant af at
nævne sammenhængen mellem de
gamle Disney klassikere, og de nyfortolkede udgaver. Man kan også komme ind
på, hvor disse gamle film har deres oprindelse. 1001 nats eventyr, som lægger sig
op ad vores H. C. Andersen og tyske
Brødrene Grimm. Hvis man vælger at vise
filmen for de 11-årige, så skal man få formidlet, at den til tider kan være uhyggelig.

Charlotte Jørgensen,
Kolding Børne- og Ungdomsfilmklub
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DATA:

Angry Birds 2
Finland/USA 2019
Instr.: Thorup Van Orman
Manus: Peter Ackerman m.fl.
DK stemmer: Sigurd Holmen le Dous,
Mikkel Vadsholt, Ruben Søltoft, Peter
Zhelder m.fl.

Censur: A
Spilletid: 97 min.
Udl: SF Studios
Prem: 22/7-19
Aldersvurdering: Fra 6 år

DANSK
TALE

ANGRY BIRDS 2
Handling
I den første film om de små hidsige, selvmordsbombende fugle, lykkes det Red at
redde dem alle fra de ægstjælende grise.
Red står nu som den store beskytter over
fugleøen, og som trofaste hjælpere har
han sine venner, Chuck og Bomb. Det er
nærmest blevet et dagligt, humoristisk
indslag, at grisene angriber på alle mulige
kreative måder, og Red, Chuck og Bomb
slår dem tilbage.
Pludselig står de to gamle arvefjender
over for en ny fælles fjende. Begge øer beskydes gentagne gange med kæmpe
iskugler. En iskugle lander så tæt på griseøen, at grisene er nødt til at søge tilflugt
hos fuglene. Den midlertidige våbenhvile
påvirker Red, og han savner at kunne
kæmpe mod grisene. Midt i al virakken
mister han tre vigtige æg. Red er ikke længere helten hos fuglene. Samtidig må han
tage sig sammen og finde de tre forsvundne æg. Ved at puste æggenes mor,
Zoe, op, svæver de af sted for at få de

kostbare æg tilbage. De har næsten held
med deres foretagende, men bliver forhindret i sidste øjeblik af en kæmpe hval,
der blæser dem ind i en tågesky.
Sideløbende med redningsaktionen, må
fuglene og grisene drage ud sammen for
at finde ud af, hvem deres fjende er, og
helst destruere fjendens altødelæggende
våben. De opdager, at det er ørnen Zeta,
der vil have magten over de to øer. Zeta er
bitter over, at hun er blevet forladt af sin
forlovede, og det er nu op til Red at rede
trådene ud.
Vurdering
Denne toer er sjov og faktisk også lidt anderledes end den første film. Begge film
er bygget over et populært computerspil,
hvor grønne grise stjæler fuglenes æg, og
fuglene derefter tager hævn ved at bombardere grisene – med sig selv!
Det er en humoristisk film med falde-påhalen komedie. Ser man på de dybere lag,

så er konflikten mere intens i denne efterfølger. Pludselig møder man Red, hvor han
er mere reflekterende og hvor det machoagtige står for fald. Det er svært at finde
en ny rolle, når man så længe er blevet tilbedt som øens frelser.
Man skal have alle antenner ude, når man
ser filmen, for der foregår mange små
pudsige detaljer på selv det mindste plan.
Humoren fungerer dog for alle aldersgrupper, og medierådet har da også vurderet filmen som tilladt for alle. Der er en
legende og let tone i filmen, og selvom der
sker voldsomme ting, så er grundstemningen god. De store kriser bliver hurtigt
forløst, og derfor kan filmen sagtens ses
af de yngste i filmklubberne.
Indledning
Det er helt sikkert oplagt, at indlede fremvisningen med at tale om, hvordan nogle
populære computerspil, forlystelser m.m.
ender som spillefilm. Ligesom bøger kan
være glimrende forlæg for film, kan også
spil give inspiration til det store lærred.
Man kan også sagtens vælge en helt
anden vinkel, hvis man ikke har vist Angry
Birds 1. Tal ind i, hvordan Red er endt med
at være en helt for Fugleøen, så medlemmerne forstår sammenhængen med de
kampe Red har med sig selv i toeren. For
ikke at tale om, hvorfor grisene og fuglene i det hele taget er fjender til at starte
med, og derefter ender som allierede.
Som tidligere nævnt, kan filmen sagtens
ses af de mindste medlemmer, da den er
tilladt for alle. En god intro, hvor man fx
kan bede børnene om at lægge mærke til,
hvor mange gange fuglene og grisene
kæmper mod hinanden, kan give filmen
en ekstra dimension, og holde de mindste
seere fast.

Charlotte Jørgensen,
Kolding Børne- og Ungdomsfilmklub

6

Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

DATA:

Avengers: Endgame
USA 2019
Instr.: Anthony & Joe Russo
Manus: Christopher Markus &
Stephen McFeely
Medv.: Robert Downey Jr.,
Chris Hemsworth, Mark Ruffalo,
Chris Evans m.fl.

Censur: 11
Spilletid: 181 min.
Udl: Disney
Prem: 24/4-19
Aldersvurdering: Fra 11 år

AVENGERS: ENDGAME
Handling
I slutningen af Avengers – Infinity War har
Thanos udført sit ultimative knips med
fingrene og udryddet halvdelen af Universets levende væsener. Lige præcis her
tager Avengers – Endgame over. De overlevende fra Avengers-holdet samles, og
de får lokaliseret Thanos, da han endnu
engang bruger handsken. Denne gang for
at destruere stenene for evigt, så ingen
kan gøre hans gerning om igen. Thor eksploderer i raseri, og slår Thanos ihjel med
sin hammer.
Filmen springer fem år frem i tiden. Ved et
tilfælde suges Scott Lang (Antman) ud af
det alternative univers og ind i den rigtige
verden. Lang opsøger Avengers, og de
overbevises om, at Pyms maskine kan
sende dem tilbage i tiden, samle stenene
igen, og derefter omgøre Thanos’ gerning.
De begynder at samle Avengers-gruppen
igen. For at deres forehavende kan udføres, må de hente stenene på forskellige
tidspunkter i historien. Ved at tage stenene, bruge dem, og derefter returnerer dem
på nøjagtig samme tid og sted, kan de
undgå at gøre tingene værre og ødelægge
den originale tidslinje. Avengers sendes
ud i mindre grupper. For alle grupperne
lykkes det, men ikke uden konsekvenser.
I mellemtiden opdager fortidens Thanos,
at gruppen arbejder for at samle Infinity
stenene igen. Han sender fortids-Nebula
retur, som stadig er loyal over for ham, og
hun erstatter fremtids-Nebula. Da hele
Avengersgruppen samles igen med stenene, omdirigerer fortids-Nebula maskinen, og hun åbner en portal for Thanos.
Avengers får samlet handsken og isat
stenene. Hulk er udvalgt pga. sin styrke til
at kunne klare at knipse. Noget som
næsten slog Thanos ihjel for 5 år siden.
Hulk omgør Thanos’ gerning, men i det
samme angriber fortids-Thanos, og et
episk slag er i gang. De øvrige Avengers
og deres støtter, der blev udryddet for 5 år
siden, slutter sig til kampen. Thanos er
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endnu engang tæt på at vinde, men
denne gang lykkes det Avengers at besejre ham, dog ikke uden store menneskelige tab.
Vurdering
Avengers – Endgame er den ultimative
Marvel-film og er episk i sin historie og
fortællestil. Filmen er for nørder, der virkelig går op i serien, karaktererne, udviklingen og historien. Den er svær at forstå,
hvis man springer lige ind midt i det hele.
Som minimum skal man have vist nogle
af de foregående film, så beskuerne forstår kampen mellem det gode og det
onde, men også forholdet, som binder
heltene sammen. Det er nok umuligt at
vise alle 22 film i Avengers-serien, men
nogle af dem står stærkere forbundet
med Endgame end andre, fx Captain Marvel, Iron Man, Antman og selvfølgelig Infinity War. Man kan som klub overveje en
Marvel-sæson, hvor man kommer omkring de vigtigste film op til denne grandiose afslutning.
Det er en historie fyldt med episke kampscener, men også en film, der har humor
og lune, og hvor man kan følge hovedpersonernes udvikling undervejs, hvor de
veksler imellem opgivenhed og håb for
fremtiden. Filmens styrke er, at der bliver
bundet sløjfe på alle ender.

Det er en voldsom film, især i slutningen.
Derfor er der ingen tvivl om, at aldersgrænsen på 11 år er helt på sin plads. Det
er også en film, der ville gøre sig godt til
en filmmaraton-aften, hvor man kan vise
begge film i rap.
Indledning
Der er mange veje ind i Avengers – Endgame. Filmen er baseret på tegneserier,
der går helt tilbage til 1939, og man kan
vælge at starte med at forklare Stan Lee’s
betydning for hele superhelte-konceptet.
Stan Lee’s univers er virkelig mangfoldigt,
og hvis man har mod på det, kan man lave
en sammentælling på superhelte, og
måske lade medlemmerne nævne de
helte, de kender.
For denne film er sammenhængen vigtig.
Så en form for forklaring på, hvad der er
sket i Infinity War er på sin plads. Det kan
eventuelt ske gennem et kortfattet resume, hvis man ikke har vist den lige inden.
Da det også er en meget voldsom film,
skal det helt sikkert nævnes, at det kan
virke skræmmende. Selvom det kan virke
som om, man skyder over målet, er det en
kendsgerning, at mange af vores medlemmer har brug for at være forberedt på
graden af voldsomhed.

Charlotte Jørgensen,
Kolding Børne- og Ungdomsfilmklub
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DATA:

Bjergkøbing rejser til Månen
Norge 2018
Instr.: Rasmus A. Sivertsen
DK dub.
Censur: U/censur
Spilletid: 75 min.
Udl: Nordisk

Prem: Ingen dansk biopremiere
Aldersvurdering: Fra 6 år
FILMEN LEVERES PÅ EN FYSISK
DCP/HARDDISK (digital)

DK
dub.

BJERGKØBING REJSER
TIL MÅNEN
Handling
Kan man egentlig eje selveste månen?
Det spørger Ludvig sig selv om, alt imens
hans venner Theodor og Sofus ivrigt hjælper den norske regering med at komme til
månen for at gøre krav på den. Hvad ingen
af dem ved er, at regeringen har flere
skumle planer på denne månerejse.
Et rumkapløb er skudt i gang, efter det er
bestemt ved lov, at man nu kan eje selveste månen. Tænk hvis det var os! Det
synes opfinderen Theodor Fælgen og
hans ven Sofus lyder spændende, også
selvom Ludvig er lidt skeptisk. I den norske regering er man også ivrige for at
komme til månen, så Theodor får opbakning til at bygge sin raket. Hele landet holder øje med lille Bjergkøbing, da dagen
endelig kommer hvor raketten skal sendes afsted. Kun Ludvig er træt af rumkapløbet, men kommer ved et uheld sammen
med Sofus og statsmanden Vigfus op i
raketten. Vigfus er især interesseret i
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månens særlige støv, der er det, der får
den til at lyse så klart, men det kan vist
også bruges til andre ting...
Vurdering
Bjergkøbing rejser til månen er flot animeret, velfortalt og ender med stil! Den er
et hæsblæsende eventyr om månens helt
særlige magi. Igen er der fuld fart over feltet i Bjergkøbing og fortællingen er underholdende fra start til slut. Filmen er virkelig sjov for både børn og voksne. Under
visningen på BUSTER Filmfestival virkede
indskolingsklasserne, der normalt hopper
og danser på sæderne, både opslugte og
underholdte.
Filmen fortæller samtidig en vigtig historie om, hvordan vi mennesker ikke altid
behandler vores klode med de bedste intentioner. På jorden må vores helte kigge
på, mens deres skov fældes til fordel for
rumskibsproduktion, oppe i rummet støder de ind i rumskrot og så virker staten

lige lovligt interesserede i månens støv...
Alt sammen forbliver jordnært og i børnehøjde.
Animationen er af højeste kvalitet og detaljegrad. Rum- og månescenerne er
både opfindsomme og meget smukke.
Desuden fungerer den danske voice overversionering med original stemmer under
rigtig godt for målgruppen.
Indledning
Filmen lægger op til en snak om jordens
ressourcer, om bæredygtighed og overforbrug. Man kunne kombinere visningen
med et besøg fra en astrofysiker eller en
anden fagperson, der kan fortælle om
rummet og rumfart. I mindre klubber
kunne man bygge raketter af genbrugsmaterialer og tage en snak om, hvordan
man selv kan spare lidt på vores planets
ressourcer.

Maria Have, Hodja Ørestad

Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

DATA:

Bjørnene fra Sicilien
Frankrig/Italien 2019
Instr. & manus: Lorenzo Mattotti
DK stemmer: Mikkel Boe Følsgaard,
Lars Brygmann m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 82 min.
Udl: Angel Films
Prem: 9/1-20
Aldersvurdering: Fra 6 år

DANSK
TALE

BJØRNENE FRA SICILIEN
Handling
En historiefortæller og hans datter søger
ly for kulden i en bjerghule. Datteren er
nervøs for bjørne, men faren beroliger
hende – det er mange år siden, der var
bjørne på Sicilien. Ikke desto mindre dukker en bjørn frem fra mørket.
Far og datter tilbyder at opføre en historie
til gengæld for husly. De fortæller historien om dengang bjørnene kom til Sicilien:
Bjørnene levede i fred og fordragelighed
under deres retfærdige konge, Leander.
En dag blev Leanders søn skyllet med floden, og Leander troede ham død. Men
nogen fortalte Leander, at nogle bjørne
bliver taget af mennesker og sat til at optræde i cirkus. Optændt af håb om at
finde Leanders søn, forsøgte bjørnene at
invadere menneskenes landsby. Det kom
til hårde kampe, men til sidst kom bjørnene ind i landsbyen – hvor de fandt sønnen
i færd med at optræde som linedanser.
Leander tryglede menneskene om fred,
men menneskefyrsten skød og dræbte
Leanders søn. Heldigvis havde en troldmand en besværgelse, som kunne redde
bjørnedrengen fra døden. Menneskene så
Leanders retfærdighed, og han blev konge
for både menneske og bjørne. Og således
slutter deres historie.
Men bjørnen i hulen kender fortsættelsen
på historien: Ganske vist levede mennesker og bjørne sammen i fred. Men på et
tidspunkt blev troldmandens stav stjålet,
og Leander skyede ingen midler for at
finde det skyldige menneske. Som viste
sig at være en bjørn med ambitioner om
at overtage magten i landet.
Bjørnene indså, at de ikke hørte hjemme
sammen med menneskene og forlod Sicilien.
Vurdering
Som det nok fremgår, er filmen en fabel,
som fortæller andre historier, end dem,
som møder øjet umiddelbart. Filmen kan
Filmkatalog - 2020/2021

ses som en advarsel om, hvordan det kan
gå, hvis vi ikke tager naturen alvorligt. Den
kan også ses som et billede på vores
møde med de(t) fremmede. Så det er en
oplevelse, som har potentiale til at sætte
sig i vores medlemmer.
Men rent filmisk er historien også interessant. Fortalt i store panoramiske billeder i
primærfarver og i en meget klassisk tegnestil, er der også noget for sanserne at
arbejde med. Og selvom der er noget krig
mellem bjørne og mennesker, er det langt
fra skræmmende – det er nærmere spektakulært, at bjørnene bruger gigantiske
snebolde som våben mod menneskene.

Som altid borger mærkaten ’Rabalderbio’
for kvaliteten. Her er en film man med
sindsro kan sætte på, hvis man vil give
medlemmerne lidt filmiske vitaminer i
årets program.
Indledning
Prøv at lægge mærke til den forskel, der er
på bjørnenes konge og på menneskenes
fyrste. Hvordan skal man mon forstå, at
der er denne forskel på de to forskellige
grupper? Hvem ville I helst have som
konge?

Kim Bruun,
Odense Filmklub for Børn og Unge
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DATA:

Blinded by the light
UK 2019
Instr. & manus: Gurinder Chadha
Medv.: Viveik Kalra, Kulvinder Ghir,
Meera Ganatra, Aaron Phagura m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 118 min.
Udl: SF Studios
Prem: 17/10-19
Aldersvurdering: Fra 12 år

BLINDED BY THE LIGHT
coming-of-age som vi elsker at kalde den
slags film.
Både tidsbillede og Springsteens musik er
eminent brugt og fortalt. Men i virkeligheden er det ikke for alvor filmens styrke.
Det, som får filmen til at virke så stærkt,
er, at den fortæller en historie, vi kan spejle os i på tværs af tid og rum. Coming-ofage historier handler netop om at gennemgå forandringer i krop og sjæl, som
omverden er mere eller mindre forstående overfor, men som i sidste ende betyder,
at vi går fra at være børn til at være fejlbehæftede voksne.

Blinded by the light er ikke en synge- og
dansefilm, som vi har oplevet de seneste
år med Queen og Elton John som prominente eksempler. Der bliver sunget og
danset (grimt) undervejs i filmen. Men det
er mere den filmiske udnyttelse af Springsteens tekster, der giver stof til eftertanke:
Hans banalt geniale tekster bliver f.eks.
projiceret op på en husmur, så vi forstår,
hvor monumentale og universelle de er.
Handling
I slutningen af 1980’erne går Javed rundt
i Sydengland og savner noget, han ikke
ved, hvad er. Indtil en klassekammerat introducerer ham for Bruce Springsteen.
Springsteens tekster om arbejdsklasselivet i USA rimer ret godt på de udfordringer
Javed møder i et middelklasse England
udsultet af årene med Margaret Thatcher.
Javed lever i en patriarkalsk familie, hvor
der ikke er meget plads til hans udfoldelser. Hans uddannelse er valgt, og hans familie finder en passende kone til ham, når
tiden er inde.
Mødet med lyrikken og en anden måde at
tackle tilværelsen giver Javed modet til at
forfølge sine egne drømme. Han deler
sine digte med sine lærer, søger at skrive
på skolebladet, møder en sød engelsk
pige og ender med at rejse til USA for at
opsøge de steder, Bossen har gjort kendte.

10

Alle disse ’oprørske’ handlinger får konsekvenser i forholdet til faren, som mere
eller mindre slår hånden af Javed. Hjemme fra USA skal Javed læse sin prisvindende stil op for skolen. Læreren opmuntrer Javeds far til at møde op, og da faren
opdager den centrale rolle, han har i
Javed frigørelse, kan de to forsones. Og
Javed får velsignelse til at forfølge det liv,
han ønsker sig for sig selv.
Vurdering
Instruktøren, Gurinder Chadha, vil nok
være en del klubfolk bekendt. I hvert fald
er vi mange, som holdt uendelig meget af
Bend it like Beckham. Hendes andre film
har haft knap så meget efterliv i filmklubberne – og slet ikke det liv, Blinded by the
light forhåbentlig vil få.
Filmen vandt (ganske fortjent i min optik)
13-16 kategorien på sidste års Giffoni
Filmfestival. Det er en hjertevarmende historie om at finde sin plads i verden – en

Hvis ikke man går hjem og (gen)hører
Bruce Springsteen efter den film, har man
et frosset hjerte.
Indledning
Når vi oplever os udenfor det gode fællesskab, er det godt at vide, at vi kan finde
trøst i diverse kulturelle tekster – enten
det er musik, bøger, kunst eller film. Kulturen er venner, vi tager med os, og som
lærer os at møde den modgang vi
uvægerligt støder på i vores liv.
Filmen bygger på en sand historie. Og i
slutningen af filmen ser man virkelighedens Javeds møder med Bruce Springsteen.
Anbefales til medlemmer i deres teens.
De skal have en gryende forståelse af, at
der er en vej ud af barndommen.

Kim Bruun,
Odense Filmklub for Børn og Unge
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

DATA:

Booksmart
USA 2019
Instr.: Olivia Wilde
Manus: Katie Silberman m.fl.
Medv.: Kaitlyn Dever, Beanie Feldstein,
Jessica Williams, Jason Sudeikis m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 103 min.
Udl: SF Studios
Prem: 20/6-19
Aldersvurdering: Fra 15 år

BOOKSMART
Handling
Vi befinder os i Los Angeles i vores tid. Bedste veninder Amy og Molly - begge lykkelige 12-tals piger - har gennem hele deres
High School tid forsaget enhver fest med
dertil hørende gang i den for udelukkende
at fokusere på skolearbejdet. De kan derfor
begge - dagen før translokationen - kalde
sig skolens akademiske stjerner med udsigt til at påbegynde livet på universiteterne efter ferien. Molly skal starte på Yale og
Amy på Columbia University.
Det kommer dog som et totalt chok for
dem begge, da de erfarer, at deres partyivrige klassekammerater, som har brugt
hver en weekend til at drikke sig i hegnet,
også er kommet ind på diverse universiteter.
Molly insisterer herefter på, at det er nu
inden afslutningen på skolen, at de skal
give den max gas og crashe det store party,
som Nick afholder. En fyr som Molly har et
godt øje til. Desuden vil skaterpigen Ryan,
som Amy drømmer om, også være til stede
ved festen. Problemet er bare, at de ikke
aner hvor festen foregår, da de aldrig har
været med til fester før.
De ender i første omgang til en fest, som
den unge Jared holder på en fornem yacht.
Der er dog kun en gæst yderligere, nemlig
pigen Gia, som giver dem jordbær dyppet i
et hallucinerende stof, hvilket giver de to
piger et vildt psykedelisk trip, hvor de forestiller sig at være Barbiedukker.
Via et lift med skolens rektor, som udfører
sort arbejde som chauffør, ankommer de
to piger derefter til den teaternørdede
Georgs mord-mysteriums-klæde-ud-fest
stadig påvirket af syretrippet.
Med hjælp fra bl.a. et skummelt pizzabud
kommer de endelig frem til Nicks fest. Her
ser de Nick og skaterpigen Ryan sidde og
kysse hinanden. Den voldsomme nedtur
resulterer i, at de to piger bliver uvenner.
Som kompensation forsøger Amy at elske
Filmkatalog - 2020/2021

med en tidligere klassekammerat Hope,
men det ender katastrofalt, da hun kommer til at brække sig ud over hende.
Festen udarter sig, og politiet ankommer,
stopper festen og tager Amy med på stationen. Næste morgen identificerer Molly
pizzaudbringeren som en efterlyst kriminel
og får som tak Amy ud af fængslet.
Ved translokationen foreslår Amy Hope, om
hun vil besøge hende i Botswana. Hun har
lagt studieplanerne på hylden og vil tage et
sabbatår som frivillig. De to piger genforenes og Molly kører Amy til lufthavnen. Lige
inden afgang inviterer Molly Amy på pandekager.
Vurdering
Booksmart er en klassisk high-school og
teen komedie, en coming-of-age historie set over en nat - med DNA-rødder i film
som American Graffiti og ikke mindst Superbad. Men i forhold til disse så ejer Booksmart det friske perspektiv, at det er to
teenagepiger, som har hovedrollerne og vel
og mærke to akademiske stræbertyper,
som sjældent castes i teenagekomedier.
Booksmart er simpelthen den perfekte
High School film anno 2019. Instruktøren
Olivia Wilde bruger – ud over de to specielle piger i front - alle genrens klassiske arketyper og virkemidler set ind i en moderne
kontekst, som spejler teenageres navigeren rundt om venskaber, kærlighed, sexualitet og fremtidsfrygt.

Filmen er både rasende morsom, charmerende sød og forbavsende skrøbelig på
samme tid med hovedrolleindehaverne Beanie Feldstein og Kaitlyn Dever som et særdeles stærkt tospand, som man både kan
le og græde med. De snakker uafbrudt og
overgår tit hinanden i svulstige komplimenter. Generelt er personernes sprog i filmen
hylende morsomt – et sprog, som er fast
forankret i 2019 med alt hvad det medfører
af rappe replikker og svulstige slangudtryk.
I øvrigt Ikke mindst takket været en forrygende dansk oversættelse.
Filmen følger som sagt de to pigers odyssè
gennem Los Angeles på jagt efter festen
med deres kugleskøre klassekammerater,
og vi får på deres vej kendskab til deres
venskab, kærlighedsliv, ambitioner og usikkerhed på fremtiden efter High School. Der
er noget meget fint tidsløst over filmen i
dens skildring af ungdomslivet i skæringspunktet mellem tankeløs fest og ballade og
seriøse tanker om en stadig nærmere forestående fremtid.

Booksmart er således en underholdende
teenage film, som desværre nok ikke kan
finde sit publikum iblandt vore klubber. Den
er super velegnet til unge mennesker og
måske især unge, som går i gymnasiet.
Dem har vi nok ikke så mange af mere i
klubberne, men skulle der være klubber,
som vil binde an med en marathonaften
eller klubber som stadig har 15-16 årige
blandt deres medlemmer, så er Booksmart
en både rablende morsom og tankevækkende ungdomsfilm.
Indledning
Hvad er et godt ungdomsliv. Skal der være
plads til at feste? Ungdomsfilmgenren. Giv
eksempler. Filmen er instrueret af en kvinde og begge de to hovedpersoner spilles af
kvinder. Hvilken betydning har det for filmen?

Hans Peter Mehlsen,
Aarhus Skolebio
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DATA:

Call of the Wild
USA 2020
Instr.: Chris Sanders
Manus: Michael Green
Medv.: Harrison Ford, Dan Stevens,
Omar Sy, Karen Gillan m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 99 min.
Udl: Disney
Prem: 20/2-20
Aldersvurdering: Fra 10 år

CALL OF THE WILD
Handling
Vi befinder os i 1890’ernes Californien.
Hunden Buck – en stor og stærk Skt.
Bernhard/Skotsk Collie hund lever et ubekymret og godt liv hos en rig og sympatisk
dommerfamilie. Buck er godheden selv,
men er tit både legesyg, ustyrlig og vild.
En dag, da han nærmest har splittet familiens hus ad, bliver Buck som straf sat
udenfor døren og må sove på terrassen.
En af de ansatte på ejendommen stjæler
hunden, sælger den videre og får den
transporteret med skib til Alaska, hvor
guldfeberen raser. Her bliver Buck videresolgt som slædehund til forskellige familier, indtil den ender hos det fransk-canadiske postbud Perrault, som bringer posten ud til de afsides beliggende byer. Nu
begynder et barskt og farefuldt liv for
Buck som slædehund. Der er slåskamp
mellem de to alfahunde i hundeslædekoblet, men Buck viser sig snart som en
både lærenem og dygtig slædehund og
bliver inden længe førerhund. Men da telegrafen bliver opfundet, bliver postruten
nedlagt og både Perrault og Buck bliver
arbejdsløse.
Hal – en korrupt rigmand – køber hele hundekoblet – og udsætter dem for umenneskelige opgaver. Da Buck nægter at krydse en sø med usikker is, truer Hal med at
skyde ham. Buck bliver reddet af eneboeren John Thornton. Buck knytter sig til
Thornton, som beskytter Buck, og et nært
venskab mellem de to opstår. Sammen
begiver de sig ind i Yukons vildnis. De installerer sig i en forladt hytte i en dal, og
tiden går med at fiske og grave efter guld.
Buck er på grund af sine skjulte instinkter
draget mod en hvid hunulv, som han har
mødt i skoven. Det giver ham konflikter.
Skal han blive ved Thornton i den mere
menneskeskabte verden eller følge sine
instinkter og slå sig ned sammen med
hunulven. Thornton indser, at det er på
tide at vende hjem til civilisationen og fortæller Buck, at han vil forlade ham næste
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morgen. Hal har imidlertid ikke opgivet at
få fat i Buck. Han opsøger Thornton og
skyder ham. Buck, som har været sammen med hunulven, vender tilbage og
dræber Hal ved at skubbe ham ind i hytten, som er omspændt af flammer. Inden
Thornton udånder, omfavner han Buck, og
siger til ham, at det er OK, og at han er
kommet hjem, hvor han hører til.
Vurdering
I sidste sæson viste vi i Århus Skolebio
med stor succes den animerede udgave
af Jack Londons berømte historie om
Ulvehunden Hvidtand. Nu er der mere
Jack London på programmet. Call of the
Wild er en flot film for dem som kan lide
hunde, dramatik og eventyr i den snedækkede vildmark. Filmen er en blanding
af realfilm og animation, idet alle dyrene
er animeret med den såkaldte CGI teknik
– noget af det ypperste indenfor animationsteknologien. Det er ikke altid lige vellykket, men det tror jeg ikke børnene vil
bekymre sig om. Det er muligt, at en film
med ægte dyr ville være mere imponerende, men det ville have umuliggjort de
mange spektakulære action scener.
Filmen bruger stærke virkemidler for at
fortælle historien om Bucks gradvise udvikling og frigørelse. Historien formidler
stærke værdier som godhed, loyalitet og
offervilje, som er nødvendige for Buck, der
er blevet kidnappet og går så meget igen-

nem på sin livsrejse, inden han får den
nødvendige indsigt og klogskab, som
viser ham, hvem han virkelig er. Hunden
tillægges mange menneskelige egenskaber, og fremstår derfor som stor inspiration til børn og unge. Det er vigtigt at påpege, at filmen indeholder flere dramatiske
scener. Naturen er ikke ufarlig med dens
skildringer af det barske klima, og da der
tillige er scener, hvor Buck må tage kampen op mod andre dyr og onde mennesker, er det vigtigt at overholde aldersgrænsen. Scenerne er dog forholdsvis
korte og på ingen måder udpenslende.
Call of the Wild er en flot, gribende og
varm familiefilm, som hermed stærkt anbefales.
Indledning
Gør opmærksom på nogle af de dramatiske scener i filmen, som kan virke skræmmende, især da hunden er så godt animeret, at man skulle tro at den var ægte.
Fortæl om computerteknikken CGI og
nævn eventuelt andre eksempler på liveaction film, hvor denne teknik er blevet
brugt. Eksempelvis Dolittle, Aladdin og
Løvernes konge.
Nævn også Ulvehunden, som Call of the
Wild minder meget om både location
mæssigt samt på det indholdsmæssige
plan.

Hans Peter Mehlsen. Aarhus Skolebio
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

DATA:

Cats
GB 2019
Instr. & manus: Tom Hooper
Medv.: James Corden, Judi Dench,
Jason Derulo, Idris Elba m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 109 min.
Udl: UIP
Prem: 25/12-19
Aldersvurdering: Fra 11 år

CATS
Handling
Velkommen til et London, set fra kattens
vinkel. Vi møder kattene i deres helt eget
univers, hvor det ellers kun er mus, der
spiller en synlig, men lille rolle. Filmversionens anslag af Andrew Lloyd Webbers
gamle musical er, at katten Victoria bliver
smidt af en bil og lander i en baggård. Da
hun kommer ud af sækken, møder hun en
flok andre katte. Som i mange andre samfund er der dem, der ser mistroisk på
hende, dem der truer og dem, der byder
hende velkommen.
De fleste af kattene her hører til gruppen
Jellicle Cats, og det er de er stolte af. Ikke
mindst fordi det betyder, at de kommer
med til det årlige Jellicle Ball, som er motoren i den smule fremadskridende handling, der er. Meget centrerer sig nemlig
om, at det er ved ballet der skal konkurreres, og her skal ældstekatten Old Deuteronomy beslutte hvilken kat, der i år skal
sendes til the Heaviside Layer og undergå
det, der reelt er reinkarnation.
Victoria følges med de andre katte og bliver en for en præsenteret for kvarterets
og gruppens katte. De andre katte lærer
Victoria, at det er vigtigt at erkende sin
personlighed, både den man præsenterer,
og den man har inde bagved. Gennem en

række sange og flotte optrin møder hun
for eksempel Jenny Anydots, The Rum
Tum Tugger, Bustopher Jones og ikke
mindst Grizabella. Sidstnævnte er en udstødt kat, der har flirtet med skurken Macavity og er sky og trist. Vi møder også
balladekattene Mungojerrie og Rumpleteazer, der får Victoria med på unoder og
smutter fra hende. Victoria bliver fundet
af tryllekatten Mr. Mistoffeloees og han
får hende med igen, så hun møder Old
Deuteronomy og Jellicle ballet kan begynde. Victoria får kærligt at vide af ældstekatten, at hun endnu ikke er en Jelliclekat, men er på vej til at blive det. Den onde
Macavity dukker op til ballet. Han vil selv
vinde titlen og reinkarnationen, og forsøger gennem både kidnapning og andre
tricks at komme i front. Old Deuteronomy
afviser ham, og i sin vrede kidnapper han
også hende. Victoria overtaler Mr. Mistoffeloees til at prøve at bruge sin magi til at
få Old Deuteronomy tilbage.
Vurdering
Filmversionen af Cats er propfyldt med
vidunderlige skuespillere, sangere og
dansere, hvilket gør den til et seværdigt
show. Hovedkarakteren Victoria spilles,
synges og ikke mindst danses af Francesca Hayward, der har en baggrund som
prima ballerina på The Royal Ballet.

Selv om rollen som Old Deuteronomy ikke
er så stor i medvirkende minutter, kan det
vel ikke overraske at dame Judy Dench
spiller denne rolle fremragende. Jeg vil
også nævne James Cordon som levemanden Bustopher Jones og Rebel
Wilson som Jenny Anydots. De underholder lige som de skal. I den mere alvorlige
ende skal nævnes Ian McKellen som Gus.
Hans rolle er måske ikke så omfattende,
men det er rørende at se en aldrende
klassisk Shakespeare-skuespiller i den
rolle.
Cats som filmmusical er en overvældende produktion, smurt med alt det, der kan
proppes i en film. Kulisserne er overdrevent kulisseagtige, så vi ikke er i tvivl om,
at vi er i en fantasiverden, ligesom hverken lys eller kostumer lader meget tilbage
at ønske.
Så er der bare det helt grundlæggende: At
tage en masse små personhistorier og
klistre dem sammen til en fortælling. Jeg
blev ikke rigtig rørt, første gang jeg så
Cats på scenen, og jeg bliver det egentlig
heller ikke på lærredet. Jeg vil påstå, man
skal være voksen og have en voksens perspektivering, for at kunne oversætte
katte-personaerne til noget, man kan relatere til.
Indledning
Hvis man skal vise Cats for et ungt publikum, synes jeg man skal bruge energi i sin
indledning på at forsøge at få publikum til
at se kattene som mennesker i et samfund. Hvorfor er der en, der er udstødt?
Hvorfor er en af dem blevet ond? Hvad betyder det at have noget af samles om?
Man kan også tale om at musicalens udtryk med stor dans og store armbevægelser, også i sang og musik, er skabt til en
teaterscene. Derfor kan noget af det virke
overdrevet på film, så også her er det et
særligt univers, publikum inviteres ind i.

Mads Würtz, Buster – Holstebro
Filmkatalog - 2020/2021
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DATA:

Den lille afskyelige
snemand
USA 2019
Instr. & manus: Jill Culton
DK stemmer: Fanny Leander Bornedal,
Sigurd Philip Dalgas, Oliver Berg,
Jesper Asholt m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 97 min.
Udl: UIP
Prem: 3/10-19
Aldersvurdering: Fra 7 år

DANSK
TALE

DEN LILLE AFSKYELIGE
SNEMAND
Handling
Filmen starter voldsomt, da et stort hvidt
væsen skaber panik, da det slipper ud af
sit bur på et kinesisk laboratorium. Det
flygter ind til byen, men støder sammen
med en varevogn og bliver såret. Et stort
lysskilt med billede af Mt. Everest i Himalaya lokker det op på et hustag, hvor
det gemmer sig. I samme storby bor
pigen Yi sammen med sin mor og mormor. Yi’s far er død, så hun savner ham og
hans violinspil meget. De skulle rejse
tværs gennem Kina sammen, men Yi er
fast besluttet på at gennemføre rejsen
alene. Hun har mange små jobs for at
spare sammen og er sjældent hjemme.
Hendes travle, men ensomme dage står i
kontrast til de andre unges tjekkede liv. Yi
har et hemmeligt fristed på taget, hvor
hun kan spille på farens violin, nyde hans
postkort og drømme om rejsen. Samme
sted har det hvide væsen gemt sig, så de
bliver lige forskrækkede over at opdage
hinanden. Det er en Yeti-unge, som bliver
jagtet af folk i biler og helikoptere, mens Yi
prøver at beskytte Everest, som hun kalder den. En rigmand sætter alt ind på at få
fat i det sjældne væsen i samarbejde med
en zoolog, der viser sig at have en ond
skjult dagsorden. I sin hæsblæsende flugt
kommer ungen til at tage Yi og violinen

med. Yi’s venner, den unge Jin og hans
yngre fætter Peng, finder dem og prøver
at få Yi til at vende om, men hun vil hjælpe ungen hjem til sine forældre. Hele
gruppen ender ombord på en fragtbåd og
bliver senere læsset over i en lastbil og
smidt af i skoven.
Det viser sig at Yeti’en har magiske evner,
der påvirker naturen omkring dem. Den får
bl.a. blåbærbuske til at bære så store
frugter, at de nærmest bliver livsfarlige.
Skurkene er helt up to date, hvad angår
udstyr, teknik og transportmidler. Tæt forfulgt af droner slipper gruppen væk, flyvende på en fortryllet kæmpestor mælkebøtteblomst. Flugten går gennem smukke landskaber med stille stunder, hvor Yi
spiller på violin og får tænkt over tingene.
Snart går det igen hæsblæsende over
stok og sten, indtil de kommer til den bro,
som er sidste forhindring før Everest kan
nå sit hjemlige bjerg. Her venter forfølgerne, der ikke længere skyr nogen midler for
at fange Yeti’en - levende eller død. Da
ungen vil forsvare gruppen, bliver den
skudt og bedøvet, mens de to drenge bliver taget til fange. Yi bliver smidt ud fra
broen, men redder sig op igen. Da hun
spiller på sin violin, vågner Everest og får
mobiliseret sine stærke kræfter, så alle

bliver befriet. Samleren indser at Yetiungen bare vil tilbage til sin familie, så
han hjælper de tre venner med at fuldføre
missionen. Det lykkes, så Everest forenes
med sine forældre og de andre voksne
Yeti’er på toppen af bjerget, før de store
væsener bliver usynlige igen og forsvinder
i sne og tågedis. I næste scene er børnene hjemme igen og hygger sig med Yi’s
mor og mormor over lækre dumplings.
Vurdering
Yi er heltinden, der formår at få kontakt
med den forladte Yeti-unge, som skal følges hjem. Undervejs jages gruppen af de
kyniske videnskabsfolk i ret voldsomme
scener. Fortællingen er et magisk eventyr
om girlpower og venskab, hvor gruppens
indsats redder det kære overnaturlige
væsen. Filmen har drama, varme og sjove
bemærkninger; men prøver også at illustrere at alle kan lære noget. Vi følger Yi’s
personlige udvikling, indtil hun kommer
hjem igen. Hendes længsel efter faren og
den lovede rejse bliver forløst undervejs,
hvilket nok var ret forudsigeligt. Man bliver
grebet af de rørende scener, f.eks. når Yi
spiller violin og Everest brummer med, så
naturen folder sig ud. En familiefilm, men
ikke for de yngste.
Indledning
Jeg vil anbefale at forberede publikum på
starten med den voldsomme flugtscene,
der går lige på og hårdt. Man kunne introducere til myter om de ’afskyelige snemænd’
som er grundlaget for historien – eller henlede opmærksomhed på samleren, der bare
vil have et eksemplar for sin egen skyld,
med fare for udryddelse af en sjælden art.
Everests samspil med naturen er aktuel
som kommentar til klimadebatten.

Kirsten Østergaard Nielsen,
Aarhus Børnefilm
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DATA:

Dolittle
USA 2020
Instr. & manus: Stephen Gaghan
Medv.: Robert Downey Jr., Harry Collett,
Antonio Banderas, Michael Sheen m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 104 min.
Udl: UIP
Prem: 23/1-20
Aldersvurdering: Fra 7 år

DANSK
TALE

DOLITTLE
animerede sekvenser er smukt og professionelt lavet, men de gamle film slår
denne udgave med flere længder.
Af andre film i samme boldgade kan nævnes Jumanji-serien, Life of Pi m.fl., men
det er kun på overfladen. Disse film har så
meget mere at byde på end Dolittle, der
mangler tyngde og humor. Den er overfladisk og spild af tid. Robert Downey Jr., der
spiller Dolittle, overspiller sin rolle, og det
kan bestemt ikke regnes for en af hans
største skuespil-præstationer.
I filmklubregi er den mest beregnet for de
større børn. Det er let og ufarlig underholdning, men man skal holde fast i, at
man skal være fyldt 7 år for at se den og
forstå den. Den er for uhyggelig og lang
for de mindre børn. Det er ikke en film, der
bider sig fast i underbevidstheden, og
sprogmæssigt er det ligegyldigt, om man
vælger dansk eller engelsk, hvis man viser
den for de større børn. Ved medlemmer i 7
års alderen, skal det dog helst være på
dansk, da de ellers mister for meget af
handlingen.
Handling
Dolittle er en elskelig dyrlæge, der har den
fantastiske evne, at han kan tale med dyrene. Dolittle er i sorg efter at have mistet
sin elskede kone til søs. Han har trukket
sig væk fra andre mennesker og vil helst
være i fred. En dag hjælper han drengen,
Tommy, som ved et uheld er kommet til at
skyde et egern.
Pludselig bliver han indkaldt til samtale
med dronning Victoria, som beder ham
om at rejse ud i verden for at finde en kur
mod den dødelige sygdom, som dronningen har fået. Dolittle finder ud af, at dronningen er blevet forgiftet med en plante
fra natskygge-familien. For at blive helbredt, skal hun spise en frugt fra et land,
der ligger meget langt væk.
Dolittle drager af sted sammen med Tommy og en flok dyr. Selskabet møder mange
farer, men bliver igen og igen reddet af dyr,
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men også af Dolittles evne til at tale med
dyrene og hjælpe dem med deres problemer. Dolittle knytter også bånd til nye dyrearter. Han redder blandt andet en drage
med mavepine. Til gengæld giver dragen
dem frugten, som kan kurere den engelske
dronning.
Dolittles følge når tilbage i rette tid til at
redde dronningen. De finder også den
skyldige, som pønser på at overtage den
engelske trone, når dronningen dør. Dolittle vender tilbage til sit hus i London, og
tager Tommy ind som lærling.
Vurdering
Det er svært at finde så meget positivt om
filmen. Den kommer aldrig rigtig ind under
huden på én, og det bliver anstrengende i
længden, da humoren og varmen udebliver. Filmen lægger sig tæt op ad sine forgængere om Dr. Dolittle, og de computer-

Filmen skal vælges, hvis man absolut ikke
har andre muligheder. Den er bestemt
ikke på listen over film, vi bør vise vores
medlemmer.
Indledning
Filmene er baseret på Hugh Lofting’s børnebøger, som blev skrevet fra 1914-1918
under 1. verdenskrig. Den pågældende
film er baseret på bog nummer 2. Det er
altid en god vinkel, hvis man kan få flettet
ind, hvor ofte film er baseret på succesfulde bøger.
Filmen er tilladt fra 7 år efter Medierådets
vurdering. Derfor er det vigtigt, at man
bruger tid i sin indledning af filmen på at
forklare, at den har sekvenser, som godt
virke skræmmende.

Charlotte Jørgensen,
Kolding Børne- og Ungdomsfilmklub
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DATA:

Drømmebyggerne
DK 2020
Instr.: Kim Hagen Jensen
Stemmer: Emilie Koppel,
Caroline Vedel Larsen,
Rasmus Botoft, Martin Buch m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 81 min.
Udl: SF Studios
Prem: 6/2-20
Aldersvurdering: Fra 7 år

DRØMMEBYGGERNE

Anmeldelse
12-årige Minna bor sammen med sin far
og marsvinet Viggo, hendes mor er rejst
ud i verden for at jagte en sangkarriere.
Minna savner sin mor, men har heldigvis
et godt og nært forhold til sin far. Så da
faren annoncerer at hans nye kæreste og
hendes datter Jenny skal flytte ind, er
Minna ikke ligefrem begejstret. Hun forsøger at byde bonussøsteren velkommen,
men Jenny er en diametrale modsætning.
Hun er teenager med stort T og går op i
tøj, instagram og sushi. Minna udholder
så godt hun kan for farens skyld. En nat
møder Minna drømmebyggerne i en drøm,
hvor hun opdager, der findes mekaniske
drømmerscener til alle og at man kan
ændre mennesker ved at ændre deres
drømme. Hun overtaler sin nye ven og
drømmebygger Gaff til at hjælpe hende
med at ændre Jennys drømme, selvom
det er strengt forbudt. I starten fungerer
det efter hensigten, men da Jenny gør nar
af Minnas tøj på de sociale medier, indynder sig hos faren og forlanger at marsvinet Viggo skal sendes væk, har Minna fået
nok og beslutter sig for at gå hårdere til
værks. Men at ændre drømme kan få
store konsekvenser og en nat går det galt.
Minna må nu sætte alt ind for at redde
Jenny fra evig fortabelse i drømmeverdens afgrund. Mens de to piger kæmper
sig tilbage til virkeligheden, opdager de, at
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de har mere til fælles end de troede, og at
de faktisk er tæt på at få den familie, de
begge ønsker sig.
Vurdering
Det er modigt, men også farligt at lægge
sig så tæt op af Disney Pixar både i tema
og animationsstil, for så er en sammenligning uundgåelig. Filmens præmis om,
at der findes nogen, der bygger ens drømme i et fint tunet maskineri, er i sig selv
sjovt og originalt og filmen er - uden tvivl
- flot animeret og giver sjove og indsigtsfulde betragtninger ift. den sammensatte
familie. Jennys karakter er en urovækkende refleksion over den moderne ’instagram teenager’ der altid har telefonen i
hånden. Minna på sin side er ’analog’, naturlig og stadig mere et barn. Modsætningen giver et interessant perspektiv.
Filmen når bare ikke helt i mål med hverken temaet, karaktererne eller relationerne. Til Inderst Inde kunne jeg ikke holde
tårerne tilbage; til Drømmebyggerne
kunne jeg slet ikke få følelserne frem. Den
mangler noget, er lidt rodet ift. drømmebygningskonceptet og føles til tider
unuanceret. F.eks. fandt jeg det provokerende at begge forældre har så lidt ’rygrad’
overfor deres børn, og at Minnas far hele
tiden beder hende om at tage ’ja hatten’
på.

Derudover gjorde det ondt på retfærdighedssansen, at Minna skal undskylde
overfor Jenny, uden at Jenny på noget
tidspunkt i filmen skal stå til ansvar for at
have mobbet bonussøsteren på de sociale medier. Jeg efterlyser ikke nødvendigvis en moralsk pegepind, men det føltes
uafsluttet og forkert. Jeg undrede mig
også over, at der var gjort en pointe ud af,
at drømmebyggernes største frygt er at
blive degraderet fra en slags ’drømme ingeniør’ til ’pedel’. Det føles som en upassende værdiholdning i en børnefilm. Hvis
man ser bort fra disse ting, så er filmen
underholdende i et spændende og flot
’drømmeland’ univers, med familiescenarioer som mange børn helt sikkert vil
kunne genkende. Filmen vil gerne være
den danske Inderst Inde, men mangler
det sidste ’lag’ og udførsel for at nå Pixar
magien. Og fordi den har brugt alt krudtet
på at ligne en film fra det berømte animationsstudio, mangler den noget originalt
til at bære den helt i mål. Måske havde jeg
bare for høje forventninger; filmen skal
nok underholde en masse filmklub børn i
den kommende sæson, men jeg bliver
overrasket, hvis det bliver en genganger.
Indledning
Filmen giver selvfølgelig anledning til at
tale om drømme. Hvor kommer drømme
fra og kan man drømme så virkeligt, at det
føles som om, det er sket rigtigt?
Endvidere er det selvfølgelig oplagt at tale
om sammenbragte familier og de udfordringer og glæder, der kan opstå når man
får bonussøskende. Der er bestemt også
god mulighed for at tale om de etiske
spørgsmål filmen rejser, hvis man har
mod på det: hvordan behandler man
andre mennesker - både i virkeligheden,
men også på de sociale medier.
Kan ses fra 7 år, men jeg vil sige, at de 911 årige er primær målgruppe.

Kine Bjaaland Dahl, DaBUF sekr.
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

DATA:

Dumbo
USA 2019
Instr.: Tim Burton
Manus: Ehren Kruger
DK stemmer: Morten Hemmingsen,
Danica Curcic, Kristian Boland m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 112 min.
Udl: Disney
Prem: 28/3-19
Aldersvurdering: Fra 8 år

DANSK
TALE

DUMBO
Handling
I 1919 vender den amputerede soldat Holt
Farrier tilbage til Medici Brothers’ Cirkus,
hvor han førhen optrådte med heste. Her
erfarer han, at cirkusset lider økonomisk
hårdt, at hans kone er død af den spanske
syge, og at hans heste er solgt. Han og
hans to børn Joe og Milly, får i stedet tilbudt at passe hunelefanten Mrs. Jumbo,
som kort tid efter føder en lille elefantunge med usædvanlig store ører. Holt får besked på at skjule elefantungen indtil videre. Men ved dens første debut i ringen afsløres de store ører, og ungen hånes af
publikum som kalder den Dumbo. Oprevet
over sin søns behandling går Mrs. Jumbo
amok i cirkus ringen.
Medici ser sig nødsaget til at sælge hunelefanten, og Dumbo er utrøstelig. Joe og
Milly tager sig af den, og opdager at
Dumbo faktisk kan flyve – især hvis man
vifter med en fjer under dens snabel. Det
udnytter man i manegen, og Dumbo bliver
hurtigt en kæmpesensation. Nyheden om
den flyvende elefantunge når storentreprenøren Vandevere, som også ejer en
stor forlystelsespark kaldet Dreamland.
Han foreslår Medici et samarbejde, således at cirkustruppen også kan optræde i
hans park. I parken skal den unge trapezkunstner Colette lære at ride på
Dumbo mens den flyver rundt i manegen.
Deres show går imidlertid helt skævt, og i
angst trutter Dumbo i sin snabel. Dette
hører moderen, som er blevet installeret i
et udstillingshjørne i parken. Hun svarer
igen og Dumbo flyver ud af manegen for
at blive genforenet med sin mor.
Vandevere er rasende og vil have moderen aflivet og samtidig fyrer han alle Medicis folk. Truppen beslutter sig dog for at
redde moderen ved en snedig plan, hvor
artister bruger deres talenter samtidig
med at Colette og Holt skal flyve ud af teltet med Dumbo. Under tumulten opstår
der brand i parken, som brænder ned.
Filmkatalog - 2020/2021

projektet, og nogle af filmene er faktisk
rigtig gode.

Dumbo redder dog Holt og hans familie ud
af ilden, og sammen med de øvrige artister bringes de to elefanter ned til havnen
og sættes på et skib til Indien - tilbage til
der, hvor de hører til. Cirkus Medici genopstår som familiecirkus og nu med Colette
som nyt medlem. Der er nu ingen optrædende dyr i fangenskab kun artister klædt
ud som dyr. Vandevere arresteres og anklages for vanrøgt af dyr. Afslutningsvis
ser vi Dumbo og hans mor blive genforenet med en flok elefanter i naturen.
Vurdering
Hvis der er noget Disney er gode til, så er
det at tjene penge. Ikke blot på det imponerende bagkatalog af de utallige tegnefilms mesterværker, man har produceret
gennem tiderne, men nu også her i nyere
tid med de mange live-action film, man
producerer baseret på de kendte gamle
tegnefilm. Lad os i flæng nævne Alice i
Eventyrland (2016), Skønheden og Udyret
(2017) og i 2019 fik vi både Aladdin, Løvernes konge og altså også Dumbo – oprindelig lavet som tegnefilm i 1941. Næste
step hedder Mulan og Lady og Vagabonden her i 2020 og Peter Pan er under forberedelse. Jo der er rigtig mange penge i

En sådan er Dumbo, som er blevet lagt i
hænderne på den excentriske instruktør
Tim Burton, som vi i børnefilmklubsammenhæng bl.a. kender for den fantastiske
Edward Saksehånd og den ligeså mesterlige The Nightmare before Christmas. Og
Tim Burton sætter tydeligt sine kreative
aftryk på filmen med sit sædvanlige blik
for det farvestrålende og visuelt overrumplende. Hans varemærke ved at gøre det
aparte spiseligt for et bredere publikum
fornægter sig ikke. Dumbo er et festfyrværkeri af farver og godt humør med
happy end til sidst. Måske vil en eller anden
mene, at det visuelle fylder for meget på
bekostning af historien, der skal fortælles
– ligesom den nok er lige lovlig lang. Den er
næsten dobbelt længde af den originale
tegnefilm, som kun varede 64 minutter.
Men det ødelægger ikke oplevelsen af den
eventyrlige film med en superflot computerskabt elefantunge, som vil charmere og
henrykke de mindste med sine udtryksfulde øjne, meget vellignende elefanthud og
en meget aktiv snabel.
Censuren siger 7 år. Historien er velkendt
og trods visse dramatiske scener i filmen
bl.a. med ydmygende dyr samt et cirkus
telt i panik, hvor en mand omkommer, så
præges filmen generelt af rolige passager
med humor og varme. I Aarhus Skolebio
havde vi i indeværende år programsat den
i vores pakke 2 (2.-3. klasse) med kæmpesucces.
Indledning
Fortæl om Disney og de gamle og nye
tegnefilm. Hvilke titler kan man huske?
Fortæl dernæst om de nye live-action indspilninger. Hvilke har man set og kan
huske. Hvad er eventuelt forskellen? Hvad
synes man bedst om?

Hans Peter Mehlsen, Aarhus Skolebio
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DATA:

Ellevilde Ella
Norge 2020
Instr. & manus: Frank Mosvold &
Atle Solberg Blakseth
DK stemmer: Fiona Luise Kringel,
Samuel Glem Zeuthen,
Kristian Gintberg, Neel Rønholt m.fl.

Censur: A
Spilletid: 79 min.
Udl: Scanbox
Prem: 30/1-20
Aldersvurdering: Fra 4-5 år

DANSK
TALE

ELLEVILDE ELLA
Handling
Ella bor på Solbakken, et hyggeligt boligområde omgivet af græs og træer, og hvor
alle kender alle. Her bor også Ellas bedste
ven Mikkel, og en dag beslutter de at lave
en spektakulær cirkusforestilling. De involverer forældre og naboer og planlægger selv et magisk tryllenummer.
Men da superseje Johnny flytter ind i
kvarteret, forandres alt. Johnny har boet
rundt omkring i verden sammen med sine
karriereforældre, men skal nu bo hos sin
tante og onkel i stedet for at tage udenlands med forældrene igen. Mikkel er imponeret over den nye dreng og hans seje
cykel og de to falder i hak med det
samme. Ella bliver jaloux og da Ella presser Mikkel til at vælge, hvem der er hans
bedste ven, løber Mikkel hjemmefra. Ella
samler familie og venner, og den cyklende
’redningspatrulje’ - der inkluderer både
unge, gamle og høns - tager ud på eventyr for at finde Mikkel, så Ella kan redde
deres venskab og cirkusset.

ensidig som den nye og usympatiske
dreng, men formår i stedet at fremstå sød
og med en skjult usikkerhed under den
seje overflade.
Filmen har også befriende lidt fokus på
køn, både i historien og venskaberne, men
også i karakterernes fremtoninger. Dette
udfordrer det unge publikum – på den
gode måde – både ift. følelser, handling og
hvordan man læser andre mennesker.
Derudover indeholder filmen ingen
skræmmende elementer; man ser f.eks.
hele tiden, at Mikkel rent faktisk er sammen med sin far, mens de leder efter
ham. Summa summarum er at Ellevilde
Ella er en vellavet film til de mindste, man
trygt kan sætte på programmet.
Indledning
Det må næsten være obligatorisk, at tale
med børnene om venskaber, når man indleder filmen - kan man have flere venner/bedstevenner? Kan man bestemme,

hvem andre skal være venner med osv.
Det vil også give fint mening at spørge
børnene om, hvem der er deres bedsteven/venner. Derfra kan man tale videre
om, hvordan man opfører sig overfor
andre, hvad der er ok eller ikke, og at man
nogle gange bliver uvenner, og hvordan
man kan blive gode venner igen.
Evt. kan man overveje, at forberede børnene på at Mikkel stikker af, dog finder
hans far ham med det samme, så der er
ikke tale om skræmmende scener, men
nogle børn vil helt sikkert efterfølgende
være optaget af at ’man ikke må stikke af,
hvis man bliver sur uden at sige, hvor man
skal hen’. Desuden bliver der cyklet rigtig
meget i filmen, og lavet cirkus – så her er
der sikkert mange børn, der kan relatere
sig til, hvis man spørger ind til f.eks., hvor
mange der kan lide at cykle eller lave cirkus med sine venner.

Kine Bjaaland Dahl, DaBUF sekr.

Nu må Ella og Johnny samarbejde. Det er
ikke nemt i starten, men samtidig med at
de følger Mikkels spor der leder dem til isbaren, tivoli og den vildeste cykeltur ud til
træhytten, løsner stemningen mellem de
to. Sammen finder de Mikkel, laver en
spektakulær cirkusforestilling og opdager
at man godt kan have flere venner.
Vurdering
Ellevilde Ella er en sød, sjov og helt igennem ufarlig film til førskolebørnene. Universet er lækkert animeret med skønne
detaljer og friske farver. Temaet omkring
venskab passer godt til aldersgruppen og
historien er enkel og forståelig uden at
være for plat og forudsigelig, som man
kan frygte, når man skal se spillefilm til de
mindste biografgængere. Karaktererne er
– udover at være søde og charmerende –
langt udover forventning også nuancerede. F.eks. kunne Johnny være fremstillet
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En helt almindelig familie
DK 2020
Instr. & manus: Malou Reymann
Medv.: Mikkel Boe Følsgaard,
Jessica Dinnage, Hadewych Minis,
Neel Rønholt m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 93 min.
Udl: Nordisk Film
Prem: 20/2-20
Aldersvurdering: Fra 11 år

EN HELT ALMINDELIG FAMILIE
Handling
Emma er en 11-årig pige, som bor i en rigtig kernefamilie med sin far, Thomas, sin
mor, Helle og sin storesøster Karoline. Familieidyllen afbrydes en aften, hvor forældrene fortæller deres døtre, at de skal skilles, da faren ønsker at være en kvinde.
Under et møde i familierådgivningen, går
bølgerne højt, især da Thomas proklamerer, at han fra nu af vil kaldes Agnete.
Emma kan slet ikke håndtere situationen,
og sidder med et tørklæde for øjnene for
ikke at se på sin far. Da faderen er på vej
ud af lokalet, tager hun dog tørklædet fra
øjnene, og de forsones en kort tid og aftaler at mødes, når Agnete kommer hjem
fra Thailand efter operationen.
Hjemvendt fra Thailand har Agnete inviteret de to piger på besøg i sin nye lejlighed.
Emma er bange for, om hun kan genkende hende, men Karoline beroliger hende.
Under besøget får begge piger gaver og
ser deres nye værelser. Senere kører Agnete Emma til fodbold. Emma skammer
sig dog over hende, og hendes frustrationer udmønter sig i et voldsomt temperament under fodboldkampen. Sammen
tager de tre på ferie. De har hyggestunder
med manicure, svømmetur og diskodans,
men Emma har stadig svært ved at acceptere sin far som kvinde.
Til en fest i fodboldklubben gør kammeraterne grin med Emmas far. Det går hende
på, og hun drikker for meget vodka og falder om. Hun bliver hentet af Agnete, som
bringer hende til udpumpning. I sin fuldskab får Emma sagt, at hun ville ønske faderen var død. Senere fortæller Agnete, at
hun har fået arbejde i London og flytter
dertil. Storesøsteren beskylder Emma for
at være grunden til, at faren flytter. Kort
før Agnete skal afsted besøger Emma
hende. Emma forsøger, at få hende til at
blive. Men Agnete siger, at alt vil blive
nemmere for Emma, når hun ikke er der.
Emma tager til fodboldafslutning og kåres
til årets fighter. Men hun er ikke glad. StoFilmkatalog - 2020/2021

resøsteren får dog muntret hende op, da
hun siger, at Agnete altid vil være deres
far. Afslutningsvis besøger de to piger Agnete i London. Sammen går de glade med
hinanden under armen gennem byen.
Vurdering
En helt almindelig familie bygger på instruktøren Malou Reymanns egen opvækst, hvor også hendes far besluttede
sig for at blive kvinde. Filmen er således
det man med et smart nyt ord kalder for
en autofiktion - en hybridgenre der blander elementer fra fiktionen med tilsvarende elementer fra ikke-fiktionen, og hvor
der ikke er nogen forskel på forfatter, fortæller og hovedperson. Instruktøren har
tidligere lavet den fine kortfilm 13, der på
realistisk vis skildrer en ung piges kamp
med sig selv, da hendes far springer ud
som homoseksuel. Der er således flere
tematiske ligheder i både kortfilmen og i
spillefilmsdebuten. De er begge comingof-age skildringer, hvor voldsomme vendepunkter i den unges liv får flere følelsesmæssige betydninger fremadrettet.
Det afgørende vendepunkt i Emmas liv er,
da hendes far beslutter sig for at skifte
køn. Det tackler hun på mange følelsesmæssige måder.

Det fine ved filmen er, at trods dens
hovedemne som er Agnetes transformation til kvinde, så handler den i lige så høj
grad om den identitetskrise, der opstår
hos Emma. Hun er både bange for at
miste sin far og flov over begivenhederne.
Disse situationer gestalter den unge skuespiller Kaya Toft Loholt på fornemmeste
vis. Jeg var fuldstændig betaget af hendes ageren på lærredet, hvor man hele
tiden oplever tingene fra hendes synsvinkel og følger med i hver en sindsstemning
hos den unge pige.

En helt almindelig familie er en både
rørende, stærk og også til tider morsom
film, som sagtens kan bruges på vore
ældste hold i børnefilmklubberne.
Indledning
Man kan eventuelt spørge de unge, hvad
en helt almindelig familie er, og findes der
i det hele taget helt almindelige familier?
Diskuter eventuelt også hvad vil det sige
at have en identitet og helt specifikt en
kønsidentitet? Forklar også hvad
transkønnethed er for noget og fortæl om
LGBT+.

Hans Peter Mehlsen, Aarhus Skolebio
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DATA:

F for Får 2: Fårmageddon
GB 2019
Instr.: Jon Brown & Mark Burton
Manus: Will Becher & Richard Phelan
Uden tale

Censur: A
Spilletid: 87 min.
Udl: SF Studios
Prem: 28/11-19
Aldersvurdering: Alle

F FOR FÅR 2:
FÅRMAGEDDON
Handling
I en upåfaldende skov uden for lands lov
og ret lander en ufo. En mand og hans
hund ser noget, men snart er ufoen forsvundet – blevet usynlig.
Fårene fra farmen, vi kender fra F for Får
bestiller pizza, men modtager kun tomme
bakker. Det viser sig, at rumvæsnet Lu-La
har spist pizzaerne. Det selvsamme rumvæsen, som landede ufoen i skoven.
Ufoen sætter flere forskellige handlinger i
gang: Farmeren vil bygge en temapark
med udgangspunkt i aliens – nu der er
landet en ufo i nærheden. Agent Red, som
kunne være hentet direkte fra X-files, vil
opstøve den landede alien og én gang for
alle bevise, at han så aliens som barn.

Rumvæsnet Lu-La viser sig bare at være
et lille barn. Selvom hun har usædvanlige
kræfter, er hun bare en baby, som savner
sine forældre. Fåret Shaun skal forsøge at
navigere i alt dette, men først og fremmest hjælpe Lu-La til at komme tilbage til
sin familie.
Trods mange tilbageslag på samtlige historier, ender alle med at være glade:
Bonden får sin forlystelsespark, agent
Red får bekræftet, at han mødte rumvæsner som barn og Lu-La kommer hjem
til sin familie.
Vurdering
Hvis man kender serien eller filmen F for
Får, ved man, hvad man går ind til med F
of Får: Fårmaggedon. En rablende skør

tour de force i vanvittige optrin. Selvom
filmen er uden ord, taler de fårede (undskyld!) ansigtsudtryk – særligt hos menneskene – deres eget tydelige sprog.
Den manglende tale gør også, at alle kan
være med. Filmen er båret af slapstick og
af den letforståelige pointe, at den alien,
vi opfatter som vildt avanceret til at begynde med i virkeligheden blot er en baby
uden en voksens forståelse og indsigt.
Filmen er ligesom de øvrige produktioner
fra Aardman lavet i claymation – alt bliver
bygget i modellervoks og flyttet ganske
lidt ad gangen, så man får fornemmelsen
af bevægelse. Denne noget gammeldags
måde at lave animation på, giver en helt
særlig oplevelse af tekstur og liv. I nogle
Pixar-film er man angiveligt begyndt at
lægge små ’fejl’ ind for at gøre filmene
mere levende. Det er ikke nødvendigt her:
Alle karakterer er så uperfekte i sig selv, at
det er nemt at identificere sig.
For den voksne er der detaljer at gå på
jagt efter i filmen. Ud over de indlysende
referencer til E.T. og andre elskede film, er
der også sjove hints, man som voksen
ville kunne værdsætte. En af mine favoritter er, at agent Red har en flercifferet tæller til at opgøre antallet af fangede rumvæsner (den står på nul).
Indledning
Mon ikke de fleste har oplevet at være blevet væk, og frygte for at man aldrig kommer hjem igen? Men tænk, hvis man
endte på en fremmed planet!
Man kan også fortælle lidt om forskellige
former for animation.

Kim Bruun,
Odense Filmklub for Børn og Unge
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DATA:

Fight Girl
Holland/Belgien 2018
Instr.: Johan Timmers
Medv.: Robert Nederlof,
Hilde De Baerdemaeker,
Imanuelle Grives m.fl.

Censur: U/censur
Spilletid: 90 min.
Udl: Angel Films
Prem: Ingen dansk biopremiere
Aldersvurdering: Fra 11 år

FIGHT GIRL
Bo – som egentlig hedder Bodil og hvis
navn betyder kriger – gennemgår i filmen
en læringsproces, som filmen på smuk og
empatisk måde viser. Først og fremmest
finder hun balancen i sin vrede og frustration i kickboksningen. Desuden lærer hun
at kontrollere sig selv og sin vrede, hvilket
er meget mere kompliceret, end hun selv
tror. Da hun uventet forsvarer sin bror ved
at bruge sin kampsport mister hun ikke
blot sig selv i et kort øjeblik, men hun vanærer også sporten. Kun fordi hun åbent
undskylder sin handling overfor bokseklubben, og udtrykkeligt fortæller, at det
kun er der, hun kan lære, får hun en ny
chance.

Handling
I filmens start fortæller den 12 årige pige
Bo (egentlig Bodil) til sine vandrende
pinde, at de nok skal klare sig, idet hun
skal flytte. Hendes forældre skal skilles,
og hun skal sammen med sin bror Dani og
moderen flytte fra familiens villa til en lejlighed i den anden ende af byen. Forældrenes skilsmisse gør Bo vred, og vreden
manifesterer sig ofte i ukontrollerede
handlinger, hvor hun ikke får tænkt sig om
først.
En dag da hun skændes med nogle drenge i kvarteret dukker pigen Joy op. Hun
virker cool og dyrker kickboksning. Bo’s
bror Dani spiller guitar, og har diabetes.
Hver gang hans blodsukker falder, har Bo
lært at hjælpe ham. Dani er også forelsket
i en pige på skolen, som hedder Iziz og har
et band.
Forældrenes stadige skænderier får langsomt Bo til at søge mod kickboksningsklubben, for der at få afløb for sin vrede.
Her begynder hun at træne under træneren Cecilias ledelse.
Langsomt bliver Bo bedre. Samtidig har
Dani indspillet en CD, som han vil give til
Iziz i håb om, at hun vil spille hans musik.
Dani bliver imidlertid overfaldet af nogle
drenge udenfor spillestedet, og Bo træder
til og bruger sine nye kickboksningkompetancer. Dette er imidlertid udenfor regelsættet for, hvordan man som kickbokser skal opføre sig i det civile liv, og Cecilia
vil udelukke Bo fra træningen. Hun får dog
en ny chance, og erfarer langsomt, at hun
ikke altid kan være sin brors skytsengel.
I klubben vinder Bo udtagelseskonkurrencen Shooting-Star over Joy, men får pludselig at vide, at Dani er forsvundet. Hun
vælger at forlade klubben og finder Dani,
som trist til mode fortæller, at han ikke er
kommet ind på den musikuddannelse,
han havde søgt. Han har også solgt sine
guitarer. Bo forsøger at hjælpe, men må
indse at hvis nogen skal hjælpe Dani, så er
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det ham selv. Tilbage i klubben indser Bo,
at hun har misset sin chance, og Joy er
udtaget til de nationale mesterskaber.
Bo kommer ikke til at se Joy i finalen, idet
hun skal være i retten sammen med sin
bror, hvor det skal afgøres, hos hvem af
forældrene børnene skal bo fremover.
Pludselig dukker Joy op og vil have, at Bo
skal deltage i finalestævnet, da hun er
den rette vinder. Tiden er knap, men ved
fælles hjælp når de frem til konkurrencen.
Vurdering
Den hollandske ungdomsfilm Fight Girl
blev en populær og sikker vinder af Young
Audience Award (YAA) 2019. Ikke blot fik
den flest stemmer af juryen i Aarhus, hvor
jeg så filmen, den blev også den film de
danske juryer stemte på, og om aftenen
vandt den overlegent ved den europæiske
finale i Tyskland.
Og Fight Girl er en særdeles velspillet og
god film om venskab og girlpower, og ikke
mindst om kunsten at lære sig selv at
kende. En klassisk coming-of-age film,
som ikke bare skildrer Bo’s udvikling men
også storebroderen Danis, som også sluttelig finder sig selv og tør handle.

Hvad der også gør filmen seværdig er at
boksescenerne er yderst troværdige og
filmisk flot koreograferet. Hertil skal nævnes, at filmens hovedperson Aiko Beemsterboer selv gik i træningslejr i over 6
måneder for at skabe en så troværdig
figur som muligt.
Børne- og ungdomsfilm med en kvindelig
og handlekraftig hovedrolle var i mange år
en mangelvare. Det er heldigvis blevet
bedre. Fight Girl er et sikkert valg til klubbernes repertoire – hvis ikke i den kommende sæson – så måske senere hen.
Det fortjener den.
Indledning
Indledningsvis kan man fortælle om
kickboksning og høre de unges forståelse
af denne sport, som ikke bare handler om
at dele øretæver ud, men kan være et studie i mental balance og kontrol. Desuden
kan man tale om filmens øvrige temaer
som omhandler venskab, følelser og familierelationer. Desuden bør det selvfølgelig nævnes, at den helt fortjent vandt
YAA prisen som den bedste ungdomsfilm
i 2019.

Hans Peter Mehlsen,
Aarhus Skolebio
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DATA:

Fremad
USA 2020
Instr. & manus: Dan Scanlon
DK stemmer: Emil Birk Hartmann,
Pilou Asbæk, Mette Marckmann,
Ellen Hillingsø m.fl.

Censur: A
Spilletid: 102 min.
Udl: Disney
Prem: 5/3-20
Aldersvurdering: Fra 7 år

DANSK
TALE

FREMAD
Handling
I en alternativ verden med magiske væsener og trylleformularer, bor de to brødre
Ian og Barley. Drengenes far døde lige før
Ian blev født, og Ian nåede aldrig at møde
ham. Han har kun en båndoptagelse og
nogle billeder af faren, og det er de mest
dyrebare minder for ham.
De to brødre er meget forskellige. Ian er
en akavet teenager, der har svært ved at
få venner, og han er lidt bange for alt, og
Barley er højtråbende, selvcentreret og til
tider ekstremt pinlig. Barley går op i rollespil og den gammeldags magi. Magien i
drengenes verden er en saga blot, den er
blevet erstattet af teknologi, og selvom
trylleformularer stadig eksisterer, er de
svære at styre og mestre, og kun de
færreste af elverne kan bruge magien rigtigt. Da Ian fylder 16 får han en speciel
gave af sin mor. En tryllestav, en speciel
magisk sten og et brev fra drengenes far.
Dette brev beskriver, hvordan drengene vil
kunne få besøg af ham i 24 timer. Ian kaster sig ud i opgaven – ivrig efter at møde
sin far. Men magien er for svær at styre, og
det lykkes ham kun at fremmane den nederste halvdel af faren. Den magiske sten
opløses og forsvinder.

Instruktøren har selv mistet sin far i en
ung alder, og det kommer klart frem i filmen, hvor den bliver nærværende og
ægte i sin tilgang til emnet. Det er tydeligt,
at instruktøren, Dan Scanlon, trækker på
sine egne erfaringer. Det er benhårdt at
miste et familiemedlem i en ung alder, og
det kan påvirke en i lang tid fremover.
Det eventyrlige univers vil helt sikkert virke
tiltrækkende på de yngste medlemmer.
Filmens to lag; dannelsesrejsen for de
ældste, og det eventyrlige, magiske for de
yngste, giver en film, som kan ses af
mange aldersklasser. Der er mange små
perler undervejs, som er virkelig sjove, og
især da drengene skal afprøve deres magiske evner, giver det anledning til høje
grin i salen.
Danmark er mestre i at caste de helt rigtige stemmer til tegnefilm, og det gøres
også fantastisk denne gang. Man kan
mærke kemien mellem de to brødre, og
det er velspillet og med meget humor.
Filmen er dyb og giver også anledning til
en god snak om at miste nogen, man holder af. Hvordan man stadig kan mindes
andre, og de så lever videre. Den når ikke

helt op på samme niveau som Coco eller
Sådan træner du din drage, men den har
helt sikkert andre faktorer, der gør den seværdig. Fx brødrenes indbyrdes forhold,
som er stærkt og sammentømret – også
selvom de er meget forskellige.
Indledning
Filmen er tilladt for alle. Den har dog stærke scener, som godt kan virke skræmmende for de yngste beskuere. En god
indledning, hvor man får nævnt disse
præmisser, er på sin plads. Ellers bliver filmens uhyggelige og sørgelige scener hurtigt forløst, så man ikke bliver holdt i
ekstremerne for længe ad gangen. Tilgangen kan også sagtens være, hvordan teknologi har overtaget magien i elvernes
verden, og hvis man ikke øver noget eller
holder det ved lige, så kan ting eller minder forsvinde.
Filmen har spillefilmslængde, og det kan
ind i mellem være svært for vores yngste
medlemmer at sidde stille så længe, derfor skal man lige forberede den aldersgruppe på dette, inden filmen går i gang.

Charlotte Jørgensen,
Kolding Børne- og Ungdomsfilmklub

Desperate efter at møde deres far, kaster
de to drenge sig ud på et hæsblæsende
eventyr, hvor de prøver at få fat i en ny
magisk sten. Undervejs finder Ian ud af, at
den far, som han altid har savnet, har han
haft hele tiden i sin bror.
Vurdering
Filmen arbejder i to spor. Dels er det en
dannelsesrejse og dels et rigtigt eventyr.
Pixar er fantastiske til at lave film om
andre universer, og filmen er gennemført
og velspillet. Den tager et tungt emne
som at miste en forælder, og gør det i børnehøjde og ikke mindst børnevenligt. Det
er en balancegang, som kan være svær at
mestre, men det er noget af det, Pixar gør
bedst.
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DATA:

Frost 2
USA 2019
Instr. & manus: Chris Buck,
Jennifer Lee
DK stemmer: Kristine Yde Eriksen,
Maria Lucia Heiberg Rosenberg,
Martin Brygmann m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 104 min.
Udl: Disney
Prem: 25/12-19
Aldersvurdering: Fra 8 år

DANSK
TALE

FROST 2
Handling
I filmens indledning får vi fortalt en forhistorie. Anna og Elsas far, Kong Agnarr
fortæller småpigerne, at han har set en
fortryllet skov i sin ungdom. Sammen
med sin far og en flok soldater fra Arendal
havde han vovet sig ind i den fortryllede
skov, hvor de mødte de fire ånder. Jorden,
ilden, vandet og luften. Pludselig begyndte skovens indbyggere at angribe soldaterne fra Arendal og Kong Agnarr mistede
sin far, før han selv mistede bevidstheden. Det sidste han huskede, var at han
blev frelst af et mystisk væsen.
Tilbage i nutiden begynder Elsa at høre
lyde og stemmer omkring sig. Hun er den
eneste, der kan fornemme og høre noget,
og bliver mere og mere ængstelig. Anna
er på den anden side bekymringsløs og
fornemmer ingenting. Heller ikke at Sven
hele tiden forsøger at erklære hende sin
kærlighed og fri.
Pludselig bliver magien omkring Elsa tydelig for alle. Den mystiske stemme
fortsætter, men Arendal bliver også udsat
for mærkelige forekomster i naturen. En
stærk vind blæser ind over kongeriget,
vandet forsvinder, ilden går ud og jorden
ryster. Elsa redder byen ved at få befolkningen væk fra Arendal i tide.
Anna og Elsa mødes med troldene, og de
fortæller at ånden i den fortryllede skov er
vred over en handling fra fortiden. Det skal
omgøres, ellers vil Arendals fremtid være
i fare. Elsa vil selvfølgelig tage afsted på
egen hånd, men Anna nægter hende at gå
alene. Det samme gør selvfølgelig Kristoff, Svenn og Olaf.
Vennerne rejser nu mod den fortryllede
skov, men bliver hurtigt skilt fra hinanden.
De to søstre må hver især kæmpe heltemodigt for at hjælpe Arendal og hinanden,
og undervejs bliver de både klogere på
deres families fortid og historie. Særligt
Elsa finder svar på, hvorfor hun er født
med magiske evner.
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Vurdering
Det er noget af en opgave at tage på sig.
At skabe en efterfølger til en de allerstørste succeser i filmhistorien. Men hvis
ikke Disney tør, hvem tør så? Det er klart,
at den primære bevæggrund bag efterfølgeren er økonomisk, men hvis ikke historien holder vand, så står der helt sikkert en
masse unge piger klar til at fryse Disney
ud af pigeværelset og sortere Anna og
Elsa-merchandise fra i deres legeunivers.
Så spørgsmålet er altså, om der var brug
for en ny fortælling om Anna, Elsa og
Arendal og om Disney fortsat kan varme
hjerter med en historie om forfrossen
søskendekærlighed. Det korte svar er: Ja.
Filmen er et dejligt gensyn med de forskellige figurers charme og personlighed.
Samtidig giver historien en masse forklaringer på de spørgsmål, man som stor
Frost-fan kunne sidde inde med. Så der er
bestemt noget at komme efter, og det
skader heller ikke, at Disney har formået
at få nutidens fokus på naturen og de
store diskussioner om klimaforandringer
svøbt ind i fortællingen. Hverken Anna

eller Elsa er måske nogen Greta Thunberg,
men de er gode rollemodeller og forbilleder for alle de millioner af børn, der med
rette begejstres og underholdes af Frostuniverset.
Indledning
Det kan selvfølgelig være en god idé at
genopfriske handlingen fra den første film,
måske med hjælp fra publikum, der helt
sikkert kan huske en del. Derudover kan
man som indleder fortælle om H.C. Andersens eventyr ‘Snedronningen’ som historien i Frost-filmene er meget inspireret af.
Bl.a. er mange af hovedpersonernes navne
de samme. Afslut eventuelt indledningen
med lidt fun-fact: Der er ingen tvivl om at
Elsa har lækkert hår. Det har de fleste piger
nok bemærket. Men der er også en forklaring på det - et normalt menneske har i
gennemsnit 100.000 hårstrå, men i Disney
giver de den lidt mere gas. Rapunzel har i
filmen To på flugt 270.000 hårstrå, men
det slår Elsa fra Frost - hun har nemlig
420.000 hårstrå! Stakkels frisør!

Jan Frydensbjerg, Formand Filmudvalget
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DATA:

Gooseboy
DK 2019
Instr. & manus: Wikke & Rasmussen
Medv.: Ulrich Thomsen, Søren Malling,
Nicolas Bro, Rasmus Bjerg m.fl.

Censur: A
Spilletid: 87 min.
Udl: SF Studios
Prem: 3/10-19
Aldersvurdering: Fra 5 år

GOOSEBOY
Handling
Viggo bor alene med sin mor. Han bruger al
sin fritid på at spille VR-spillet Gooseboy og
har lige fået sommerferie. Viggo bliver afbrudt af sin mor, som kommer hjem og skifter tøj mellem sine jobs. Men så ringer Vigga
på døren! Hun har iagttaget Viggo løbe rundt
og baske med vingerne med en gåsehjelm
på og er på udkik efter en sommerkæreste.
De tager til havnebadet, hvor Vigga redder
Viggo, som ikke kan svømme, fra at drukne
og en anden dag klatrer de, men heller ikke
det, er Viggo god til. Det eneste Viggo er god
til er at spille Gooseboy!
Vigga giver dog ikke så nemt op og inviterer sig selv til middag hos Viggo. Lige
inden hun kommer flyver en gås dog ind i
vinduet hos Viggo og ligger på altanen.
Viggo tror først den er død, men så vågner
den og siger ’widder-wadder’. Gåsen har
mistet evnen til at tale som en gås, men
taler nu som et menneske! Den præsenterer sig som Nissemand og fortæller at
den med Bette-mor og resten af flokken
var på vej mod nord, da den blev ramt at
et fly og brækkede sin vinge. Viggo går ud
for at åbne døren for Vigga og da han vil
vise hende Nissemand er han væk.
Viggo leder efter gåsen og ender i et tog,
hvor de gemmer sig for kontrollørerne i
det ellers tomme tog. De bliver fundet og
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efter en sang om at køre uden billet bliver
de sat af toget ude i en skov. Viggo vil
hjem, mens Nissemand vil mod nord til
sin flok. På deres vej møder de en skovkvinde, som hjælper dem med et sted at
sove og mad. De møder også fårehyrden,
som hjælper dem op ad en stejl skrænt –
du kan meget mere end du tror!
De bliver uvenner da det går op for Viggo
at de er på vej mod nord og ikke hjem til
ham. De skilles. Viggo møder fire brødre
og mødet med dem gør at Viggo beslutter
sig for at hjælpe Nissemand. Da de kommer til bjerget udløses der en lavine. Alle
overlever og Nissemand bliver en almindelig gås igen og flyver op til sin flok.
Viggo, som er blevet fundet af sin mor og
Vigga kommer til en hytte, hvor det viser
sig at Viggos far bor.
Vurdering
Wikke & Rasmussen har lavet en film,
hvor de har taget udgangspunkt i Nils Holgersens eventyrlige rejse. De har lavet en
moderne fortælling om computerspil, fraværende forældre og sender hovedpersonen Viggo på en dannelsesrejse. Der er
tråde til tidligere film og ja, der bliver sunget - og gåsen siger ’widder-wadder’.

Gooseboy er en oplagt film til filmklubberne! Den er sjov, har et budskab og godt

skuespil. Og så er den tilladt for alle, er en
”kødfilm”, den er anderledes, der er ikke
mange af børnene som har set filmen og
forældrene har et forhold til Wikke & Rasmussens tidligere film. Så dette er filmen
som opfylder en lang række af de kriterier,
vi som klubber har til de film, vi vælger!
Jeg så filmen med børn på 5, 10 og 13 år.
Den 13-årige gad ikke rigtig se Gooseboy,
men endte med at synes, den var sjov. Så
jeg vil anbefale at vise filmen for de 5-8årige, hvis I fokuserer på gåsen. Men den
kan også gå an for de 9-10-årige, pga. hovedpersonens alder og kærestehistorien.
Indledning
’Gooseboy’ betyder gåsedreng og handler
om drengen Viggo, som bruger al sin fritid
på at spille gås i VR-spillet Gooseboy. Men
det handler også om gåsen, som flyver
ind i ruden til lejligheden, hvor Viggo bor
og brækker sin vinge. Viggo beslutter sig
for at hjælpe gåsen med at komme tilbage til sin flok og så er historien i gang. Sæt
jer godt til rette i sæderne og flyv med ind
i en verden, hvor de voksne bryder ud i
sang og hvor Viggo møder pigen Vigga.

Hanne Cramer Køppler,
Slangerup Børne- og
Ungdomsfilmklub - Holger

Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

DATA:

Jumanji: The Next Level
USA 2019
Instr. & manus: Jake Kasdan
Medv.: Dwayne Johnson,
Danny DeVito, Ser'Darius Blain,
Kevin Hart m.fl.

Censur: 11
Spilletid: 123 min.
Udl: SF Studios
Prem: 5/12-19
Aldersvurdering: Fra 11 år

JUMANJI: THE NEXT LEVEL
Handling
Filmen tager sit udgangspunkt 3 år efter
den første film. Spencer, Fridge, Martha
og Bethany studerer i forskellige byer.
Deres venskab har overlevet, og de holder
kontakten. Kun Spencer har det svært.
Den virkelige verden har ramt ham, og han
længes efter eventyret, spændingen og
de superkræfter, som hans Avatar, Bravestone, var i besiddelse af. Spencer er
blevet kæreste med Martha, men synes,
at det er svært at få et langdistanceforhold til at fungere. Spencer kommer hjem
på juleferie, også for at mødes med de
gamle venner.
Spencer har gemt Jumanji-spillekonsollen i sin kælder, og om natten beslutter
han sig for at reparere spillet i al hemmelighed. Dagen efter dukker han ikke op til
aftalen med vennerne, og de tager forbi
hans hus. Spencers Bedstefar har fået
uventet besøg af sin gamle kompagnon,
Milo. Ingen af dem aner, hvor Spencer er.
Hidkaldt af Jumanji-trommerne, går de
tre venner ned i kælderen, og det går op
for dem, at Spencer har aktiveret spillet
igen. De beslutter sig for at redde ham,
men spillekonsollen er stadig i stykker og
fungerer ikke efter hensigten, så de forkerte personer bliver suget ind i spillet.
Kun Martha og Fridge ender i spillet. Ikke
nok med det; de to gamle mænd er også
blevet en del af det dødsensfarlige spil.
Ingen af dem ved, hvor Bethany er blevet
af. Da gruppen finder ud af, hvordan man
samarbejder, lykkes det dem endeligt at
løse missionen i Jumanji.
Vurdering
Jumanji – The Next Level er bestemt en
værdig efterfølger til Jumanji – Welcome
to the Jungle. Samme høje tempo og humoristiske undertoner giver en god filmoplevelse for næsten alle aldersgrupper.
Selvom der er tråde til den helt gamle
film, er de to nye film selvstændige i deres
udtryk.
Filmkatalog - 2020/2021

Computergrafikken er fantastisk i filmen,
det er gennemarbejdet og passer til Jumanji universet med blandingen af mystiske dyreracer, adventuremiljøer og episke
sceneskift.
Filmen vinder ydermere ved, at man har
valgt at lade de to ældre mænd indgå i
castet. Man kan levende forestille sig,
hvordan det må være for to pensionister
at sætte sig ind i et computerunivers, hvis
de blot skulle spille. Her bliver det taget til
det næste niveau, hvor de bliver en del af
selve spillet. Her kommer filmens komik
op i et helt nyt leje, og filmen bliver pludselig mindeværdig i mange af scenerne.
Som fx da Bravestone udbryder; Are we in
Florida?, og Kevin Harts Finbar får gruppen ud i den ene omgang problemer efter
den anden, da han hver eneste gang bruger lang tid på at forklare tingenes sammenhæng.
Filmen er bygget op omkring nøjagtig
samme koncept som i den første. Den
umage gruppe skal løse en opgave for at
redde Jumanji fra en ond skurk. Desuden
har alle figurerne 3 liv hver, som ryger på
stribe i starten, da de to pensionister ikke
helt forstår alvoren i spillet. Det er også en

film, hvor man skal have tungen lige i
munden. Man skal have en vis alder og
filmforståelse, for at kunne sætte tingene
ind i rette koncept. Det er en film for større
børn og unge, som også kan tænke abstrakt, og måske endda har en ekstra interesse for computerspil.
Indledning
Man kan med fordel vise de to film i to
fortløbende forestillinger. Man kan indlede
med at dykke ned i Spencers trang til at
genopleve spændingen fra den første
film. Hvorfor har han det sådan? Hvorfor
har man brug for at gemme sig bag en fiktiv personlighed for at udleve sine drømme? Det kan også gavne forståelsen at
gennemgå handlingen fra den første film,
hvis man kun vælger at vise toeren.
Fortæl medlemmerne, at filmen er bygget
på en bogserie, som udkom allerede i
1981. Dengang var bøgerne om et brætspil, så derfor kan det være vigtigt at få
opfrisket, hvordan et brætspil blev forvandlet til en spillekonsol – fra 1990’erne!

Charlotte Jørgensen,
Kolding Børne- og Ungdomsfilmklub
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DATA:

Kaptajn Bimse
DK 2019
Instr. & manus: Kirsten Skytte,
Thomas Borch Nielsen
Medv.: Sidse Babett Knudsen,
Jon Lange, Jesper Asholt,
Maj-Britt Mathiesen m.fl.

Censur: A
Spilletid: 75 min.
Udl: 41Shadows
Prem: 27/6-19
Aldersvurdering: Fra 5 år

KAPTAJN BIMSE
Handling
Pigen Anna er 7 år og meget glad for sin
dukke og bamse. Desværre glemmer hun
sin elskede dukke Sophie oppe i sommerhuset i Rørvig, og hendes forældre vil ikke
køre derop og hente den. Anna ligger i sin
seng om aftenen og er ked af det, selvom
det er hendes fødselsdag næste dag. Hun
kan ikke sove, mens hun tænker på, hvordan stakkels Sophie har det helt alene i
det tomme hus. Pludselig hører hun
stemmer og brummelyde oppe under loftet. Det er Kaptajn Bimse og andenpiloten
Goggeletten i det gule propelfly. De leder
efter brændstof til flyet, nemlig rosiner,
”helst de solmodne fra Californien” - og
sådan en pakke har Anna lige hentet i
køkkenet. Derfor får hun overtalt de to til
at hjælpe med at redde Sophie fra den
visse ensomhed, så Anna kravler op af
rebstigen sammen med bamsen hr. Johnson, som vokser i størrelse undervejs. Så
flyver de alle sammen af sted i flyvemaskinen Zanzibar oppe mellem skyerne.
Det bliver en forunderlig rejse, hvor det
umage selskab træffer nogle mærkelige
væsener. Da flyet løber tør for brændstof
igen, må de nødlande i nærheden af et
stort sandslot, hvor Fedtegreven bor. Han
er fuldstændig optaget af sig selv og sine
mange rosiner. Hans eneste selskab er en
græshoppe, der er fanget i et syltetøjsglas. Det lykkes Anna at få overtalt den
egoistiske Fedtegreve til at frigive nogle
rosiner, mod at han kan se Zanzibar flyve.
Goggeletten får ansvaret for at styre,
mens de andre sover, men han kan ikke
holde sig vågen, så flyet styrter ned i toppen af et træ. Her bor Bøverniklen, der er
så rystende nervøs, at selskabet tror han
er syg af ”en fluenza eller to”. Især er han
bange for den mørke skov og den blå Hulkemor, der kommer frem om natten. Han
kender dog til et hus med rosiner inde i
skoven. Derfor sender Kaptajn Bimse
Goggeletten og hr. Johnson ud for at finde
huset, selvom de begge to er bange for at
fare vild. Til stor glæde for kaptajnen får
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Anna repareret propellen, som blev ødelagt i styrtet. Så går de to også ind i skoven sammen med Bøverniklen. Undervejs
opdager Anna at Hulkemor’en bare er månen, der er meget venlig. Pludselig genkender Anna vejen til sommerhuset. Her
finder de hr. Johnson, som prøver at redde
Gokkeletten op af skorstenen, mens
dukke Sophie udsteder ordrer inde fra
huset. Igen er det Anna, som må finde
løsninger, så alle kan forenes og nå at
flyve hjem, før det bliver Annas fødselsdag. Næste morgen vækker Annas mor og
far hende med sang og gaver, men det bliver først rigtig godt, da far finder dukke
Sophie i skuffen med rosiner. Mon det var
en drøm eller ej?
Vurdering
Denne søde film lægger sig op ad Bjarne
Reuters første bog i serien om Kaptajn
Bimse og er helt på de mindre børns
præmisser. Den behandler relevante bekymringer på deres niveau med tilpas
blanding af fjolleri, magi og fantasi. Hovedtemaet er at ingen skal være alene, så
derfor er missionen at få hentet dukke
Sophie hjem. Anna møder udfordringerne
med åbent sind, mens de andre figurer er

mere ængstelige, både for at møde fremmede og for omgivelserne. Det er svært at
indrømme at man er bange for mørket og
den uhyggelige Hulkemor, men så må
man støtte hinanden. I det legende univers får børnene fremstillet mange følelser på en letfordøjelig måde, som f.eks.
ensomhed, selvoptagethed og frygt. Rollerne er godt fordelt, bl.a. med Peter
Frödin som den ængstelige Goggelet med
herlig mimik, flagrende kanin-ører og
store tænder. Filmen understøttes af små
sange. Den foregår i et ret langsomt
tempo med en komisk undertone, som
både børn og voksne kan få noget ud af,
selvom den retter sig mod de yngste.
Indledning
En naturlig henvisning til Bjarne Reuters
serie om Kaptajn Bimse og hans andre
bøger. Et kort oplæg om handlingen og
det tydelige budskab er, at ingen skal
være alene og man skal hjælpe hinanden,
kan også forstås af mindre børn. Desuden
kunne man komme ind på om børnene
selv har et ynglingslegedyr.

Kirsten Østergaard Nielsen,
Aarhus Børnefilm
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

DATA:

Kæledyrenes
hemmelige liv 2
USA 2019
Instr.: Chris Renaud
Manus: Brian Lynch
DK stemmer: Anders Matthesen,
Mick Øgendahl, Szhirley Rokahaim,
Mette Lindberg m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 86 min.
Udl: UIP
Prem: 4/7-19
Aldersvurdering: Fra 7 år
DK tale

DANSK
TALE

KÆLEDYRENES
HEMMELIGE LIV 2
Handling
Vi møder terrieren Max, der bor sammen
med sine ejere Kathy, Chuck og hunden
Duke. Parret har fået drengen Liam, der
har overvundet Max’ tidligere aversion
mod børn. I takt med at barnet lærer at
tale, kravle og give kram, tilgiver Max alle
narrestreger, men bliver tiltagende nervøs
for barnets færd i den farlige verden udenfor. Vi introduceres også til andre figurer:
Cloe, den tykke fede kat, der helst bare
æder og slapper af, mens den er høj på
katteurt. Kaninen Snefnug, der ser sig selv
som supermand i kostume, der understøtter hans selvbestaltede jagt på forbrydere i byen. Glitter er en forfængelig
skødehund, der drømmer om at stifte familie med Max, men han er så bekymret
for Liams sikkerhed, at dyrlægen kalder
ham nervøs og stresset. Derfor tager familien på landet, hvor hundene møder en
arrig kalkun, en drilsk ko og Gyldenkam,
som er en bidsk og arrogant gårdhund.
Max bliver udfordret af Gyldenkam, der
lærer Max at blive mere modig, hvilket han
får god brug for tilbage i byen. Ikke alt går
godt, men til sidst får Max lov til at hyle
mod månen sammen med Gyldenkam,
inden det går hjemad til byen. Max har
bedt Glitter om at passe sit yndlingslegetøj, en bold med lyd (Bumlebi). Desværre
kommer Glitter til at tabe bolden ind i en
lejlighed fuld af ubehagelige katte, så hun
må klæde sig ud som en kat - og agere
som en kat – for at hente Max’ elskede
bold tilbage. Det lykkes, samtidig med respekt fra kattene og kattemor.

hvor Hvalpeskolen har domicil under ledelse af den gamle hund Pops. Her lærer
de små hvalpe forskellige narrestreger,
som f.eks. at tisse og lave ”bummelum” i
ejerens sko. Ulvene får fundet frem til Hu,
som bliver bedøvet og bortført i bil af Sergei og senere læsset på et tog. Nu skal
vennerne stå sammen for at befri tigerungen. Snefnug og Max fører an, mens Glitter lokker den nærsynede kattemor til at
følge efter i sin bil sammen med alle kattene. Der kæmpes på flere fronter, bl.a.
skal Max overvinde en aggressiv cirkusabe. Slutscenen viser at Liam skal starte i
børnehaveklasse, så drengen må berolige
den bekymrede Max med et knus til farvel.
Vurdering
Siden den første film har Max haft sin tilværelse hos sine ejere sammen med
Duke, et stort gadekryds. De to venner
indgår i en flok af forskellige dyr, som be-

stemt har deres hemmelige liv. I min bestræbelse på at lave en anmeldelse til
denne film, blev det tydeligt at handlingen
er svær at gengive, samtidig med at historien er opdelt i flere sektioner. Dyrene
kommer ud for mange farlige udfordringer, men den animerede film rummer
også humor og komiske situationer. Med
det hektiske tempo og mange actionscener bør den dog ikke vises til børn
under 7 år.
Indledning
Man kunne tage en snak om kæledyr - og
om de har et hemmeligt liv? Mon nogen
har virkelige eksempler på det? Jeg vil anbefale publikum at blive siddende lidt
længere og se de sjove scener, som kører
sammen med rulleteksterne.

Kirsten Østergaard Nielsen,
Aarhus Børnefilm

En tigerunge, Hu, bliver fløjet til byen, hvor
den onde ejer, Sergei, venter i sit cirkus
med 4 ulve som vagthunde; men Hu slipper alligevel væk ved hjælp af de andre
dyr. Sergei sender alle ulvene af sted for
at opspore tigerungen, og så går den vilde
jagt. Det lykkes at gemme Hu i lejligheden,
Filmkatalog - 2020/2021
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DATA:

Løvernes Konge
USA 2019
Instr. & manus: Jon Favreau
DK stemmer:
Julian C. Thiesgaard Kellerman,
Lars Thiesgaard, Lars Mikkelsen,
Birgitte Raaberg m.fl.

Censur: 11
Spilletid: 118 min.
Udl: Disney
Prem: 17/7-19
Aldersvurdering: Fra 11 år

DANSK
TALE

LØVERNES KONGE
Handling
Løvernes konge foregår på Afrikas vidtstrakte savanne omkring Kongesletten.
Løvernes konge, Mufasa, og hans kone,
Sarabi, får deres trofaste rådgiver, bavianen Rafiki, til at vise deres nyfødte søn,
Simba, frem for hele deres kongerige – han
er kronprinsen.
Simbas bedste ven er løveungen, Nala,
men det er svært at få tid til at lege, når der
hele tiden bliver holdt øje med dem. Simba
og Nala stikker af en dag, og de beslutter
sig for at finde elefantkirkegården. Her bliver de trængt op i en krog af Scar, som er
Mufasas jaloux og ubarmhjertige lillebror.
Han har allieret sig med de nådesløse
hyæner, sammen pønser de på at overtage Kongesletten. Mufasa redder de to løveunger, og han udtrykker skuffelse over, at
Simba ikke tænker sig mere om.
Scar og hans kumpaner lægger en fælde
for både Mufasa og Simba. Han lokker
Simba ind i en kløft, hvorefter hyænerne
jager gnuer ind mod Simba. Mufasa bliver
alarmeret af Scar, og han gør præcis som
Scar forventer. Mufasa redder sin søn, men
dør selv under redningsaktionen. Scar får
overbevist Simba om, at det er hans skyld.
Simba flygter skyldbetynget og fuld af sorg
væk fra Kongesletten.

spiller animation som rigtig spillefilm. Det
kan være svært at se forskel på den ægte
savanne og på det computerskabte. Man
har en følelse af at være til stede i Afrika,
smukt fortolket på billed- og lydsiden.

11 år, hvilket giver god mening, da naturalismen gør oplevelsen mere ægte. Selvom
man kan tænke, at den gamle tegnefilm på
mange punkter er mere uhyggelig, så har
denne film også momenter af uhygge.

Den har mange højdepunkter, hvor det hele
går op i en højere enhed, men den mangler noget af charmen, som tegnefilmen fra
1994 besad. På nogle punkter er den gamle
tegnefilm mere sørgelig, mere humoristisk, mere tankevækkende end denne nye
udgave. Dyrene mangler deres mimik i al
computergrafikken, og hvor Onkel Scar var
gennemført uhyggelig, så mangler der lidt
kant. Personligheden er røget for naturalismens kniv, og det er den pris, der bliver betalt for at omsætte en tegnet streg til virkelighed. Det hele bliver løftet op på et
højere niveau, da man har været rigtig god
til at caste de helt rigtige stemmer til filmen. Det gør filmen seværdig. Musikken er
stadig fantastisk. Lydsiden støtter op omkring naturens storslåethed, scenografien
og hele den episke historie.

Indledning
Man bør indlede med at forklare, hvordan
dette er en genindspilning af en gammel
tegnefilm fra 1994. At der er en lang række
af film, hvor Disney har valgt, med små
ændringer, at give dem nyt liv. Filmen er
stort set kun computergrafik, og man kan
eventuelt bede dem om at lægge mærke
til, om de kan se det.

Dette er helt sikkert en film, der gør sig
godt på det store lærred. Den er tiltrækkende for filmklubmedlemmerne, der vil få
en storslået filmoplevelse med sig hjem.
Aldersmæssigt skal beskuerne være fyldt

Det er en film, hvor man kan komme med
et kort oplæg inden fremvisningen. Filmen
er ikke svær at forstå i sin historiefortælling. Den kører udelukkende på et eventyrligt spor, hvor det gode kæmper mod det
onde. Dog bør man nævne, at filmen kan
være uhyggelig og dyster. Især scenen,
hvor Simba bliver jagtet igennem kløften
af gnuer, og derefter mister sin far, er
meget voldsom, både i billede og i lyd.
Også derfor bør filmklubberne følge medierådets anbefalinger.

Charlotte Jørgensen,
Kolding Børne- og Ungdomsfilmklub

Udmattet kollapser Simba ude i ørkenen,
hvor han bliver reddet af de to venner, vortesvinet Pumba og surikatten Timon. Her
vokser han op blandt nye venner. Idyllen
bliver brudt, da en ung hunløvinde kommer
ind i vennernes liv. Det er Nala, der er blevet voksen, og de to løver finder hurtigt
kærligheden til hinanden. Nala opfordrer
Simba til at komme tilbage, og hun fortæller, at Scar og hyænerne har overtaget herredømmet. Simba må nu lægge skylden
fra sig og tage et opgør med sin onkel.
Vurdering
Filmen er smukt lavet og med en fantastisk computergrafik. Det er endnu en af
Disney’s nyfortolkninger, hvor man genind-
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DATA:

Maleficent: Mistress of Evil
USA 2019
Instr.: Joachim Rønning
Manus: Micah Fitzerman-Blue
Medv.: Angelina Jolie, Elle Fanning,
Michelle Pfeiffer, Chiwetel Ejiofor m.fl.

Censur: 11
Spilletid: 119 min.
Udl: Disney
Prem: 17/10-19
Aldersvurdering: Fra 11 år

MALEFICENT: MISTRESS OF EVIL
Handling
Aurora har været dronning i 5 år, og hun er
nu blevet forlovet med prins Phillip fra Ulstead. Maleficent er imod forholdet, men
giver alligevel Philip og hans familie en
chance. Philips forældre, John og Ingrid,
har på forhånd dømt Maleficent til at være
en skurk, og de gør alt for at skabe ufred
imellem feerne og menneskeverdenen.
Især Ingrid er intrigant og pønser på at
knytte Aurora tæt til sig og bryde båndet
imellem hende og Maleficent.
Under en middag, som Philips forældre
afholder hjemme hos dem, får Ingrid tirret
Maleficent i en sådan grad, at hun forbyder forholdet mellem de to unge. Hun kaster en magisk forbandelse over stedet,
som får Kong John til synke sammen i en
dyb søvn. Maleficent flygter fra stedet,
men bliver skudt ned af Ingrids håndlanger. Hun lander i havet, hvor hun i sidste
øjeblik bliver reddet af et mystisk væsen.
Da hun vågner, er hun blandt feer som
hende selv. Feer, der også besidder mørke
kræfter, og som er nødt til at holde sig
skjult fra menneskeheden i frygt for deres
liv. Da Maleficents magi er meget kraftig,
ser de andre feer hende som løsningen,
enten gennem fred, eller, som nogle feer
også ønsker, igennem krig, hvor feerne
kan vinde.
Aurora opdager, at det er Ingrid selv, der
har kastet en forbandelse på sin mand.
Ingrid indrømmer åbent, at hun hader alle
fra Auroras land, da de har haft fremgang,
hvor Ulstead har haft det svært. Aurora og
hendes folk tages til fange hos Ingrid, og
igen må Maleficent gøre alt, hvad hun kan
for at befri Aurora.
Vurdering
Denne fortsættelse af filmen fra 2014
tager fat, hvor den anden film slap – dog
nogle få år senere. Aurora er blevet dronning, og hun regerer med Maleficent ved
sin side. De har et stærkt bånd til hinanden, nærmest som mor og datter. Denne
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udgave af Tornerose-historien tager perspektiv fra ”skurkens” side, alt er ikke altid
sort og hvidt, som i de klassiske eventyr,
men at alle handler ud fra, hvad de bliver
budt i livet, og derfor også kan få et forkert
prædikat, som stempler dem for altid –
endda til tider ufortjent.
Filmen er smukt lavet, og den er præget
af stærkt skuespil. Især fra Michelle Pfeiffer, der spiller dronning Ingrid, og Angelina
Jolie, der spiller Maleficent. Elle Fanning,
der spiller Aurora, er ikke specielt bemærkelsesværdig, og hun står ikke som nogen
særlig stærk figur i filmen. Den drejer sig
helt og holdent om de to kvinders indbyrdes kampe.
Det er en brutal opfølgning, hvor hovedtemaet går på at udrydde en hel race. Menneskene er skurkene, som sædvanlig,
burde man næsten skrive, og derfor er det
bestemt heller ikke en film for de yngste.
Den har mørke og voldsomme scener,
som har dystre undertoner. Disse trækkes
gennem hele filmen, og derfor bliver
stemningen siddende i beskueren efter
endt fremvisning. Filmens aldersgrænse
er 11 år, og dette skal, som altid, overholdes. Det er en film, som bør have en grundig introduktion inden fremvisning. Filmen fik blandede anmeldelser, da den

kom frem, og det er da heller ikke den
bedste af de to film, men helt sikkert seværdig ift vores større medlemmer.
Indledning
Filmen kan indledes med en snak om
eventyrgenrens sort/hvid moralkodeks.
Sådan som det plejer at være i alle gode
eventyr. De gode kæmper mod det onde,
og hvis bare du er god nok, så vinder du til
sidst. Denne film lægger gråtoner ind. For
hvem er i virkeligheden gennemført ond
eller god hele tiden? I Askepot tegnefilmen, som man også sagtens kan komme
ind på, er man bestemt ikke i tvivl om
skurken, men det er interessant at få
medlemmerne til at se nuancerne i denne
udgave.
Hvis man ikke har vist den første film, eller
hvis medlemmerne ikke har set den selv,
så kan det være meget svært at følge plottet. Derfor bør man som minimum give et
fyldigt referat af den første film.
Som tidligere nævnt, er det en film med
voldsomme undertoner, og det er altid en
god ide at nævne det for publikum, især
hvis gruppens nedre aldersgrænse er 11 år.

Charlotte Jørgensen,
Kolding Børne- og Ungdomsfilmklub
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DATA:

Mid90s
USA 2019
Instr. & manus: Jonah Hill
Medv.: Sunny Suljic,
Katherine Waterston, Lucas Hedges,
Na-kel Smith m.fl.

Censur: 15
Spilletid: 85 min.
Udl: Angel Films
Prem: 11/7-19
Aldersvurdering: Fra 12 år

MID90S
selv, skabe venskaber, drømme og ikke
mindst handler filmen selvfølgelig om
skating. Vores unge hovedperson Stevie
er under evig mobning og bank af storebror. Men i skatermiljøet finder han sit foreløbige ståsted og trods et voldsomt hierarki og en barsk gruppedynamik, vinder
han langsomt indpas og respekt.
Opvækstfilm som denne præges gerne af
forsonende nostalgi, og Mid90s er ingen
undtagelse. Der er ingen tvivl om, at
Jonah Hills egne oplevelser i skatermiljøet dengang, spiller meget ind. Derfor har
instruktøren også valgt at optage filmen i
4:3 formatet (det næsten kvadratiske
gamle tv-format), og det skyldes ikke
mindst instruktørens ønske om at skabe
en ærlig og sandfærdig film på alle måder.
Handling
Vi befinder os i et skatermiljø i Los Angeles midt i 1990’erne. Drengen Stevie lever
sammen med sin fraskilte mor og sin storebror Ian. Stevie er lille, usikker på sig
selv, og ser meget op til sin storebror, som
dog hele tiden mobber og slår ham.
En dag fascineres Stevie af en række
ældre skaterdrenge, som hænger ud i en
skaterbutik. Han bytter sig derfor til et af
storebroderens skateboard, og begynder
at øve sig. Stevie begynder langsomt at
mænge sig med gruppen, hvis leder er
Ray, den bedste skater og mest modne af
gruppen. Desuden er der i gruppen den
lalleglade Fuckshit og den stille Fourth
Grade, som hele tiden videofilmer, hvad
gruppen laver. Nederst i hierarkiet ligger
den yngste Ruben, som Stevie begynder
at være sammen med. Stevie får tilnavnet
Sunburn, da han svarer rapt på især racistiske spørgsmål. For at imponere gruppen
prøver Stevie at lave et farligt stunt højt
over to husblokke. Det mislykkes, men
han vinder respekt i gruppen. Respekten
øges, da han ved en fest både drikker,
tager stoffer og er sammen med en pige
for første gang. Moderen er dybt bekymret
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og opsøger gruppen og giver dem klar besked. Mor og Stevie skændes og nedtrykt
opsøger Stevie lederen Ray. Fuckshit opfører sig efterhånden dårligere og dårligere – tager stoffer. Blamerer sig overfor de
virkelige store skaterstjerner, som Ray må
undskylde overfor.
Stevie og Ruben slås, da Ruben har følt
sig jaloux på Stevie grundet hans succes
hos de ældre.
Fuckshit, som har drukket tæt, kører galt
sammen med de andre. Stevie kommer
på hospitalet godt indbundet. Hele gruppen kommer og besøger ham på hospitalet. Fourth Grade, som alle har anset som
dum, og som har gået og filmet med sin
mobiltelefon, viser sin film, som viser
sammenholdet blandt skaterne.
Vurdering
Den amerikanske skuespiller Jonah Hill –
kendt fra en lang række komedier i den
lettere afdeling – debuterer som både filminstruktør og manuskriptforfatter med
denne film, som bedst kan karakteriseres
som en coming-of-age film. Med stor
præcision skildrer filmen en ung drengs
behov for at føle samhørighed, finde sig

Det kan måske umiddelbart være svært at
vurdere filmens egnethed i vores regi. Den
har måske som sin største udfordring en
forholdsvis smal målgruppe – drenge og
især skaterdrenge – men formentlig kan
alle alligevel let fascineres af filmens helt
specielle stil og ikke mindst dens sanselighed. Vel er vi ikke på højde med film
som Fucking Åmål eller Kids, men mindre
kan også gøre det.
Medierådet har noget usædvanligt valgt
at sætte censuren ved 15 år. Ganske vist
nævnes det, at det nok er de yngste i
gruppen fra 11-15, som kan påvirkes af filmens mere voldsomme scener, som bl.a.
er slagsmål, men også en bilulykke og til
tider en selvskadende adfærd fra vores
hovedperson. Alt sammen noget man
skal tage højde for. Men jeg synes nu godt
kan vise filmen fra 12 år og opefter.
Indledning
Tag eventuelt en snak om forskellige ungdomsmiljøer i dag og før. Diskuter også
begrebet coming-of-age film. Hvad vil det
sige? Hvilke elementer har betydning i
overgangen fra barn til voksen?

Hans Peter Mehlsen, Aarhus Skolebio
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

DATA:

Min sommer med Tess
Holland/Østrig 2018
Instr.: Steven Wouterlood
Medv.: Sonny Coops Van Utteren,
Josephine Arendsen,
Tjebbo Gerritsma m.fl.

Censur: U/censur
Spilletid: 88 min.
Udl: Angel Films
Prem: Ingen biopremiere
Aldersvurdering: Fra 10 år

MIN SOMMER MED TESS
Handling
Hvordan forbereder man sig bedst på at
blive alene, når ens familie en dag dør?
Det beslutter Sam sig for at finde ud af,
mens han og familien er på ø-ferie. Det
går dog ikke helt som planlagt, da han
møder den iltre Tess, som overtaler ham
til at sætte lidt mere fut i sommerferien!
10-årige Sam filosoferer jævnligt over livets
store og små spørgsmål. Det gør han også,
da han sammen med sin familie tager på
en uges ferie på en hollandsk ø. Ferien
starter dog skævt ud, da Sams bror brækker benet. Men intet er så skidt, at det ikke
er godt for noget, og Sam møder den spontane Tess, der har lagt en udspekuleret plan
for at møde sin biologiske far. Hun lokker
Sam til at hjælpe sig, selvom han egentlig
havde planlagt at bruge sin ferie på “alenetræning”, for at ruste sig til en fremtid uden
savn til sin familie. Han er trods alt den
yngste - de andre dør jo først! Gennem sin
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eventyrlige uge med Tess opdager Sam,
hvor vigtig familie i virkeligheden er.
Vurdering
Min sommer med Tess er en hæsblæsende fortælling om et umage venskab, om
familiekærlighed og om at samle gode
minder med de mennesker man elsker –
mens man kan.
Filmen er en genistreg, der med både
humor, lethed, eftertænksomhed i børnehøjde, skildrer to ret forskellige børns
måde at håndtere familielivet på. For Sam
øver sig på at være alene i flere timer af
gange, så han er forberedt på en verden
uden sin familie. Og Tess bor alene med
sin mor, men sætter himmel og hav i
gang, da hendes biologiske far kommer til
deres lille ferieø.
Da jeg så filmen under BUSTER Filmfestival i en sal fyldt med mellemtrinsbørn var

der latterudbrud og andre skønne reaktioner. Der var god stemning i salen og det
virkede til at målgruppen var underholdt
hele vejen igennem – selv under de mere
følsomme og triste scener. Denne film
behandler abstrakte livsfilosofiske emner
i børnehøjde med lethed og finesse – og
så er den ovenikøbet sjov! En vigtig genistreg og must see i filmklubregi!
Indledning
Filmens hjertevarme fortælling om relationer kan introduceres med en snak om
familie og livsfilosofi i børnehøjde. I mindre klubber kunne man tale om relationer
ved at tegne venner og familie, og i de
større klubber kunne man lave en interaktiv quiz. Børnene i filmen laver nemlig en
sjov gætteleg, så man kunne introducere
filmen med en quiz på storskærm – kan
f.eks. laves med Kahoot eller Quizlet.

Maria Have, Hodja Ørestad
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DATA:

Mugge og vejfesten
DK 2019
Instr. & manus: Wulff & Morgenthaler
DK stemmer: Jens Jacob Tychsen,
Iben Hjejle, Anders Morgenthaler,
Nikolaj Kopernikus m.fl.

Censur: A
Spilletid: 80 min.
Udl: Nordisk Film
Prem: 26/9-19
Aldersvurdering: Fra 10 år

MUGGE OG VEJFESTEN
Handling
Nye beboere kommer til den stille (sådan
da) villavej, Mugge bor på sammen med
sine forældre. Mugge benytter anledningen til at vise de nyankommne og os som
publikum rundt i kvarteret. Det opviser en
generøs bukket af alt fra skæve eksistenser til bimlende gale individer.
Mugge er muligvis verdens lykkeligste
dreng, som han lever med sin mor og far,
sin gode veninde Sofia på villavejen Düsseldorf Alle.
Ulykkeligvis for Mugge – og hans far Thorbjørn – forelsker hans mor – Kirsten – sig i
sin fitnessinstruktør; den selfiebegejstrede Pierre.
For at få sine forældre tilbage sammen
skal Mugge sikre, at Kirsten kommer til

vejfesten, hvor Thorbjørn kan synge en
sang som helt sikkert vil vinde hende tilbage. Desværre er stærke kræfter på
vejen imod hele tanken om en vejfest.
Hvorfor det er op til Mugge, Sofia og en
weirdo at stable festen på benene.
Eftersom det er en familiefilm, gives der
ikke præmier for at gætte udkommet af
deres bestræbelser.
Vurdering
Det er duoen Wulff & Morgenthaler, som
har skrevet og instrueret filmen baseret
på deres egen bog.
Mange har det vist sådan med Wulff &
Morgenthaler, at man elsker deres universer, eller at man ikke kan døje dem. Personligt hælder jeg lidt mod det sidste. I
glimt kan jeg finde dem umanerligt mor-

somme og næsten lige så sjove som Gary
Larsson. Der vist er deres store forbillede.
Jeg har det på samme måde med Mugge
og vejfesten. Dele af både film og bog får
mig til at bryde ud i spontane grin. Men
meget af historien lader mig temmelig
kold. Og det tror jeg blandt andet skyldes,
at instruktørerne selv ikke er voldsomt
engagerede i deres karakterer. F.eks. har
Sofia en flok femlinger som små brødre –
alle lydende navnet Allan. Det er på sin vis
ret sjovt, men det bliver ikke rigtig brugt til
noget, og deres opførsel er så idiotisk og
grænseoverskridende, at det mister relevans. Det har garanteret været sjovt at
finde på de totalt psykotiske tiltag,
Allan’erne står for. Men det er bare ikke
helt så sjovt at se på.
Med dét ude af systemet skal det også
fremhæves, at filmen har solgt mere end
170.000 billetter. Så måske handler det
også om, at jeg ikke er den primære målgruppe.
Hvem målgruppen så er, bliver måske lidt
sværere at afgøre. Selvom Mugge kun er
10 år gammel, lader det til at det er de
unge teenagere, som føler sig godt underholdt af crazy-komikken. Eller måske
bare mennesker, som kan se det sjove i
Wulff & Morgenthaler.
Indledning
Man bør nok gøre opmærksom på, at her
lades alt fornuft ude. Det er en vild og
voldsom tur i Tivolis vildeste forlystelse,
hvor man ikke har en chance for at gætte
det næste vanvittige indfald.
Anbefales (tøvende) til de yngste teenagere

Kim Bruun,
Odense Filmklub for Børn og Unge.
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DATA:

Mysteriet om Hr. Link
Canada 2019
Instr. & manus: Chris Butler
Medv.: Jens Jakob Tychsen,
Ulf Pilgaard, Sebastian Klein,
Pilou Asbæk m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 94 min.
Udl: UIP
Prem: 30/5-19
Aldersvurdering: Fra 7 år

DANSK
TALE

MYSTERIET OM HR. LINK
ansætter Link som sin tjener, da han ikke
har andre steder at være.
Vurdering
Til tider kan man være i den heldige situation, at man kan skrive om en film til kataloget, som faktisk er blevet vist i en børnefilmklub. I Aarhus har vi i den forgangne sæson haft Mysteriet om Hr. Link på
programmet med stor succes. Programsat på vores pakke 1 (0.-1. klasse),
hvilket måske var lige ambitiøst nok. Et år
mere på bagen havde nok været ideelt.

Handling
I en indledende scene ser vi Frost i kamp
for at fange et forhistorisk søuhyre, men
missionen mislykkes. Så endnu engang er
det ikke lykkedes for Sir Lionel Frost at
blive optaget i den eksklusive eventyrklub
Optimaternes Klub, som han så gerne vil
være en del af. Men for at blive medlem
skal man opspore og frembringe beviser
på fortidige fabelvæsener. Det har han
ikke gjort, og derfor tillader logens excentriske leder Lord Piggot-Dunceby ikke at
lade ham få lov til at blive en Optimat. En
dag modtager Sir Lionel Frost et brev, der
fortæller om en Sasquatch i Amerika. Han
beslutter han sig for at tage afsted og
finde beviset. Inden afgang fortæller Sir
Lionel Frost Optimaternes Klub om hans
nye eventyr - at finde Sasquatchen. Det
ender i et væddemål – skaf beviserne eller
forbliv for evigt et ikke-medlem af Optimaternes Klub.
Sir Lionel Frost drager på en storslået
rejse for at finde Sasquatch. Men Lord
Piggot-Dunceby har sendt banditten Willard Stenk efter Sir Lionel Frost, og snart
forvandles eventyrrejsen til en farlig rejse,
med livet som indsats. Frost drager til
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Amerika, hvor han finder Sasquatchen
(kaldet Link), det sagnomspundne væsen,
som også viser sig at have skrevet brevet
til Frost. Link har ingen familie, og er træt
af at være, hvor han er. Sammen tager de
afsted for at finde dens slægt (Yetierne).
De opsøger en tidligere veninde af Frost –
Adelina Fortnight– som ligger inde med et
kort, der kan føre dem til yetierne. Hun vil
dog ikke aflevere kortet, men forlanger at
få lov til at tage med på færden. De ankommer til New York, hvor de tager med
færgen til Europa. Håndlangeren Stenk
tager med ombord. Om bord på båden
kommer det til kamp, men det lykkes de
tre at flygte fra båden i en redningsbåd.
Rejsen går tværs gennem Europa til Indien, men stadig med Stenk i hælene. På
deres vej møder de en gammel klog kone,
som fortæller dem, hvor de kan finde yetierne. De ankommer til Shangri-La, hvor
det imidlertid viser sig, at yetierne er
yderst fjendtlige, og yetiernes leder Ama
Lhama, fortæller, at Link ikke hører hjemme der. De sættes i fængsel, men ved andres hjælp lykkes det dem at undslippe og
også gøre det af med Stenk. Hjemme igen
finder Link og Fortnight sammen, og Frost

Mysteriet om Hr. Link er en spændende og
flot lavet animationsfilm. Filmen er lavet
af det berømte Studio Laika animationsselskab, som stædigt holder fast i de
gamle animationsdyder og laver film i
stop-motion teknikken. Titler som ParaNorman, Coraline og Kubo taler vel deres
tydelige sprog om det høje kvalitetsniveau. Det er også på sin plads at nævne,
at filmen vandt en Golden Globe i januar.
Børn vil more sig over de mange sjove og
farverige indslag og det tematiske i filmen, at man gerne vil høre til et sted.
Samtidig er jeg sikker på, at troen på at
man skal opnå noget stort for at føle sig
værdig, måske ikke er det vigtigste her i
livet, er en tematik, som børn sagtens kan
finde ud af. Der er som i mange andre tegnefilm en del voldsomme scener, men det
voldsomme er ikke udpenslet og udspiller
sig i et animeret univers fjernt fra dagligdagen.
Indledning
Man kan eventuelt fortælle om forskellige
tegnefilmsteknikker. Fra Cirkelinefilmene
og op til de computeranimerede tegnefilm (CGI). Fortæl og diskuter eventuelt,
hvilke virkemidler de forskellige teknikker
har. Opdagelsesgenren i både film og litteratur kan man også komme ind på.

Hans Peter Mehlsen, Aarhus Skolebio.
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DATA:

Playmobil: Filmen
USA 2019
DK stemmer: Johan Olsen,
Sophus Elmark-Nandfred,
Magnus Millang m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 99 min.
Udl: Nordisk Film Vision
Prem: Ingen biopremiere
Aldersvurdering: Fra 6 år
FILMEN KAN KUN
LEVERES PÅ DVD

DANSK
TALE

PLAYMOBIL: FILMEN
Handling
Marla og hendes yngre bror Charlie lever
et ubekymret liv med masser af leg bl.a.
med Playmobil. Marla er ældre end Charlie og drømmer om at rejse ud i verden.
Det ændrer sig, da de mister deres forældre og Marla overtager forældrerollen for
Charlie. Legen forsvinder og alle hverdagens praktiske opgaver fylder Marlas tid.
De bliver uvenner og Charlie løber hjemmefra. Han kommer ind på et museum,
hvor der er udstillet et stort antal Playmobil-verdener og da han rører ved sin yndlingsfigur og fyrtårnet, bliver han suget
ind i Playmobil-universet!
Marla følger efter Charlie og scenen, hvor
hun opdager, at hun er blevet en Playmobil-figur med stive ben og arme – ja, den
tiltalte min form for humor! Da Marla får
bedre styr på sin nye krop, begynder hun
at undersøge den verden, hun er landet i.
Hurtigt går det op for tilskuerne, at som i
den virkelige verden har man brug for sin
sunde fornuft og alting går lettere, når
man har venner. Det tager Marla lidt læn-

gere tid at regne den ud, så i westernbyen
råber hun op om, at hun har guld. Det er
uklogt, da alle omkring hende tørster efter
guld! Så Marla må flygte og opdager, hvordan hun pludselig kan skifte fra den ene
Playmobil-verden til en anden.
Vi følger nu Marla på hendes færd, hvor
hun møder en lang række figurer fra
Playmobil-universet. Vi kommer på biljagt
og heldigvis får hun også - efter en svær
start - venner. Der går lang tid, inden vi
møder Charlie igen og da vi gør, bliver vi introduceret for filmens skurk! Han vil være
den eneste helt i hele verdenen, så han
arrangerer gladiatorkampe, hvor de potentielle konkurrenter bliver slået ihjel.
Derfor indfanger han alle heltene fra de
forskellige Playmobil-verdener og holder
dem fanget i sin fangekælder. Charlie
føler sig lille og slet ikke som en helt, men
sammen med de andre i fangekælderen
opdager han, at de ved at stå sammen
kan klare problemerne.
I fællesskabet finder Marla, Charlie og alle
deres Playmobil-venner styrke til at klare

alle udfordringer og således kan Marla og
Charlie vende hjem.
Vurdering
I starten af filmen er forholdet mellem
storesøster og lillebror anstrengt og vi ser
også i et tilbageblik, hvordan de får at vide
af politiet at deres forældre er døde i en
ulykke. Personligt fik jeg et chok, da storesøsteren pludselig bryder ud i sang, det er
nemlig en musical! Men det er også med
til at lette stemningen i filmen, som
særligt i starten er trist og sørgelig. Heldigvis er der grundlæggende meget
humor og mange sjove indslag i historien,
hvor vi kommer igennem et større antal
Playmobil-verdener.
At vi er i et Playmobil-univers taler til
yngre børn, som får fortællingen om først
at miste sine forældre og så blive uvenner
og blive væk fra sin søskende. Oveni ligger
ønsket at være en som kan klare alt, ja
gerne være en helt. Vurderingen siger tilladt for alle, men frarådes børn under 7 år.
Jeg synes, sagtens I kan vise den for 0.
klasse, men jeg ville ikke vise den for børn
på 5 år. Det er en film, som blev sendt direkte på DVD i Danmark, så den kan få et
liv i filmklubberne.
Indledning
Overvej at medbringe Playmobil-figurer til
din indledning og lav lidt sjov med, hvordan de kan bevæge sig. Tal om at der findes mange forskellige verdener i Playmobil-universet og at de både er eventyrlige
med sørøvere, pirater, cowboys, jungle,
men at der også er verdener, som mere
ligner vores hverdag i Danmark. I denne
film besøger vi begge typer verdener,
sammen med Marla og hendes lillebror
Charlie. Så kom med på et musikalsk
eventyr om venskab og fællesskab.

Hanne Cramer Køppler,
Slangerup Børne- og Ungdomsfilmklub
- Holger
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DATA:

Psychobitch
Norge 2019
Instr. & manus: Martin Lund
Medv.: Jonas Tidemann,
Elli Rhiannon Müller Osbourne,
Saara Sipila-Kristoffersen m.fl.

Censur: U/censur
Spilletid: 111 min.
Udl: Angel Films
Prem: Ingen biopremiere
Aldersvurdering: Fra 12 år

PSYCHOBITCH
Handling
Frida er ny i klassen, rimelig ligeglad med
at passe ind og mere - eller mindre - psykisk ustabil. Marius er præcist det modsatte. Deres liv vikles ind i hinanden, da de
havner i studiegruppe sammen, og Marius
mærker suset fra Fridas vildskab, i en
vigtig fortælling om umulig kærlighed i
Generation Præstation.
Hvis du spørger Frida, har hun selv valgt
rollen som klassens outsider. Og de andre
på skolen er helt enige i, at hun i hvert fald
er noget for sig selv. Marius går i Fridas
klasse, og gør - modsat hende - alt, hvad
han kan for at klare sig godt. Da de to havner i samme studiegruppe, ser den noget
forsigtige Marius det som en mulighed for
at vise sig frem overfor de andre. Men
Frida har ikke tænkt sig at lade sig tøjle af
den perfekte fyr, og et turbulent forhold
udvikler sig mellem de to. Marius drages
af Fridas vildskab, men hendes urolige
sind bringer ikke kun spænding ind i hans
liv - for rygtet siger, at hun før har forsøgt
at tage sit eget liv.
Vurdering
Psychobitch er en umanerligt vigtig og
rørende skildring af skrøbelighed, succesjagt og umulig kærlighed i Generation
Præstation. Filmen er en norsk genistreg,
der tager sin unge målgruppe og deres
problemer dybt seriøst - i stil med den populære SKAM-serie. Psychobitch er vigtig
fordi den, i øjenhøjde med sin målgruppe,
stiller skarpt på og gør op med nul-fejlskulturen.
Filmens hovedpersoner bakser begge
med at være teenagere i en tid, hvor
præstation gennemsyrer alle livets arenaer. Man skal have en tjekket Instagramprofil, få gode karakterer, have mange
venner, være god til sport, se godt ud og
så videre. Frida er vild, anderledes og gør
sit bedste for at virke ligeglad med det
hele. Men hun kæmper samtidig med deFilmkatalog - 2020/2021

pression og ensomhed. Marius er en vaskeægte 12-talsdreng; en god dreng, der
passer skolen, fritidsinteressen og gør alt
for ikke at skille sig ud. Men i Marius’ kamp
for at leve op til samfundets normer samt
venner og forældres forventninger, ender
han med at såre alle omkring sig. Hovedpersonerne træder ved siden af og kvajer
sig. Og de er elskværdige og stærke forbilleder – måske netop derfor!
Filmen er et forsvar for det uperfekte og
en påmindelse om at det, at være normal,
ikke har meget værdi i sig selv og at ingen
vist er helt normale…
Ikke mindst er Psychobitch velfortalt, sjov
og fantastisk tåkrummende. Og med en

god sjat akavede scener er der garanti for
skønne reaktionslyde fra teen-publikummet!
Indledning
Psychobitch behandler en række tunge,
men vigtige emner, såsom mobning, depression og selvmordstanker. Man kunne
tage en snak om præstationspres, om at
skulle leve op til forventninger og normer
som ung i et samfund, der i høj grad hylder perfekte præstationer – online og offline. Sådan en snak, kan måske også bringe medlemmerne i filmklubben tættere
sammen.

Maria Have, Hodja Ørestad
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DATA:

Spider-Man: Far From Home
USA 2019
Instr.: Jon Watts
Manus: Chris McKenna
Medv.: Tom Holland, Zendaya ,
Jake Gyllenhaal,
Samuel L. Jackson m.fl.

Censur: 11
Spilletid: 129 min.
Udl: SF Studios
Prem: 2/7-19
Aldersvurdering: Fra 11 år

SPIDER-MAN:
FAR FROM HOME
den kan sagtens ses uden at man har set
nogle af Avengers-filmene. Den hører
sammen med Spider-Man: Homecoming,
så vis gerne de to film efter hinanden.

Far From Home er en film til de unge, da
Peter Parker kun er 15 år og den handler
om alt fra kærester og kærlighed til hvad
man vil og ikke vil med sit liv. Problemstillinger som ikke bliver lettere, når man
samtidig lever et dobbeltliv som superhelt! Filmen problematiserer også den
teknologiske udvikling og at skinnet kan
bedrage. Det er en superheltefilm fyldt
med action, men også humor til at løfte
stemningen.
Handling
Et cyklonmonster er på spil i Mexico og
Nick Fury prøver at få fat i Spiderman.
Peter Parker aka Spiderman vil dog bare
være ung, kæreste med MJ og med klassen på lejrskole i Europa. Men allerede i
Venedig bliver der brug for hans superheltekræfter, da et stort vandmonster angriber. Da Spiderman uden dragt kæmper
mod monstret, dukker en ukendt superhelt op. Efterfølgende dukker Fury op på
Peters hotelværelse, hvor de hele tiden
bliver afbrudt. Det er ikke let at være en
hemmelig superhelt!
Peter tager med Fury og møder Quentin
Beck aka Mysterio, som fortæller om Multiverse – at der er mange universer, som er
identiske og at elementmonstrene ild,
vand, jord og luft er kommet for at ødelægge jorden. Peter vil fortsat bare være
ung og tynges af at Fury har givet ham
Tony Starks briller og dermed en verden af
information via EDITH.
I Prag er klassen midt i kampen mod ildmonstret. Peter beslutter efter kampen
ikke at være den Avenger, som Stark gjorde ham til og giver efter en snak med Mysterio, ham kontrollen over EDITH. Da
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Peter går, viser Mysterio sig at være leder
af en gruppe tidligere medarbejdere fra
Stark Industries og det hele har været en
plan for at få EDITH.
Under kampen har MJ fundet en holografisk projekter og viser den til Peter. Han erkender at han er Spiderman og de opdager at det hele er en illusion. Peter tager til
Berlin, for at advare Fury, men bliver snydt
af Mysterio, som vha. illusioner lokker
Peter ud på togsporene. Han rammes af
et tog og vågner i Holland. Herfra hentes
han af sikkerhedschefen for Stark Industries i et jetfly og de flyver til London for
at stoppe Mysterio.
På Tower Bridge kæmper Spiderman mod
Mysterio. Peter vinder EDITH tilbage, stopper dronerne og kysser MJ. Efter de første
rulletekster, tager de på en svingtur af en
date, da en video med Mysterio, som siger
Spiderman er skurken og at hans rigtige
navn er Peter Parker, bliver vist. Efter alle
rulletekster ser man at Fury holder ferie i
rummet.
Vurdering
Filmen er en del The Marvel Cinematic
Universe og foregår efter Endgame, men

Indledning
Peter Parker blev superhelten Spiderman,
da han blev bidt af en edderkop i et laboratorie på en klasseudflugt. Nu er han 15
år og en erfaren helt, som har haft mange
vilde oplevelser med de voksne og etablerede superhelte. I filmen Endgame blev
skurken Thanos besejret og mange som
var forsvundet, kom efter fem år tilbage
uden at være blevet en dag ældre. Andre
døde, bl.a. Tony Stark, som med sin
kæmpe virksomhed Stark Industries
havde været en magtfuld Iron Man.
Nu vil Peter bare være en almindelig
dreng, som bor hos sin tante May og
gerne vil være kæreste med pigen MJ fra
klassen. De skal på lejrskole til Europa og
Peter håber på at kunne efterlade Spiderman og forpligtigelserne ved at være superhelt derhjemme. Husk at dette er en
Marvel-film og at den indeholder to scener efter rulleteksterne er begyndt. Den
første er vigtig at se – den sidste efter ca.
10 minutter er for fans!

Rasmus Køppler,
Slangerup Børne- og Ungdomsfilmklub
- Holger
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

DATA:

Spioner på missioner
USA 2019
Instr.: Nick Bruno
Manus: Brad Copeland,
DK stemmer: Jon Gudmand Lei Lange,
Daniel Vognstrup Jørgensen,
Charlie Neye m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 102 min.
Udl: Disney
Prem: 6/2-20
Aldersvurdering: Fra 7 år

DANSK
TALE

SPIONER PÅ MISSIONER
Handling
Som barn er Walter optaget af at lave
gadgets, som kan hjælpe hans mor på
hendes arbejde som betjent. Vi får et indblik i hans værdier gennem de opfindelser,
han præsenterer for sin mor: Nuttethedsfaktorer skal få potentielt onde mennesker til at glemme deres ondskab.
År senere er Walter blevet ansat på et laboratorium for udvikling af våben til hemmelige agenter – hvis nogen tænker på Q
i James Bond serien, er det ikke helt ved
siden af.
Superagenten i denne film er dog Lance
Sterling – verdens bedste agent. Og Lance
har ikke til sinds at dele denne ære med
nogen.
Da Lance bliver anklaget for ulovligheder,
ser han ingen anden udvej end at opsøge
Walter for at få hans hjælp. I et forsøg på
at gøre Lance usynlig, forvandles han i
stedet til en due. Og så er der ellers lagt
op til en perlerække af gakkede optrin,
hvor nørden skal forsøge at være som en
agent og agenten skal affinde sig med at
være due.
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Slutteligt står og falder alle hemmelige
agenters liv med, at det lykkes for det
umage makkerpar at stoppe skurken.
Vurdering
Spioner på missioner er løseligt baseret
på kortfilmen Pigeon: Impossible, som
kan ses på YouTube. (hvilket kan anbefales – den er ikke ret lang, men giver et godt
indblik i, hvor ideen til filmen stammer
fra).
Endvidere kan videoen måske virke inspirerende for medlemmer med fortælleglæde og kreativ kløe. Hermed en opfordring til, om muligt, at vise begge de to
film og dermed slå et slag for det korte
format.
Inspirationen fra James Bond franchisen
er tydelig. Særligt i den seneste ombæring med Daniel Craig som 007 og Ben
Whishaw som Q. Kemien imellem de to er
virkelig god. Og det samme er kemien
mellem Walter og Lance. Den selvsikre (og
-glade) Lance får et godt modspil i den
ideologiske og selvudslettende Walter.
Deres fælles front mod dels deres agentkolleger, som tror, Lance er en skurk og

dels mod den egentlige skurk er glimrende eksekveret. Og så klæder det dem
begge, at der er noget baggrund på dem,
som bliver antydet, men som ikke udbasuneres. Vi kan godt gætte med på, hvad
de hver især har med fra deres fortid.
Visuelt er filmen også veloplagt. Man får
nogle overrumplende ture rundt i dueperspektiv, og nørdens syn på de atletiske
udfoldelser er også underholdende.

Spioner på missioner er et fint valg, hvis
man har brug for en lidt let animationsfilm til medlemmerne på 7+.
Indledning
Man kan fortælle om James Bond. Evt.
fortælle om sine egne oplevelser med den
ulastelige agent. Man kan evt. også fortælle om Mission Impossible-serien, hvor
skurkens evne til at ændre sit ansigt er
lånt fra.

Kim Bruun,
Odense Filmklub for Børn og Unge
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DATA:

Star Wars:
The Rise of Skywalker
USA 2019
Instr. & manus: J.J. Abrams
Medv.: Daisy Ridley, Adam Driver,
John Boyega, Oscar Isaac m.fl.

Censur: 11
Spilletid: 142 min.
Udl: Disney
Prem: 18/12-19
Aldersvurdering: Fra 11 år

STAR WARS:
THE RISE OF SKYWALKER
fekts, vil miste sit publikum, hvis man ikke
også får en god menneskelig fortælling.
Nogle kritikere mener, at Abrams med The
Rise of Skywalker har glemt netop dette
princip. Filmen har derfor fået blandede
anmeldelser med ros af skuespil og visuelle effekter men kritik af at action-scenerne er for overdrevne og minder mest
om et avanceret computerspil.

Handling
Handlingen kan kort fortalt beskrives, ved
den sidste kamp mellem Rey, Finn og Poe
Dameron, fra Modstandsbevægelsen og
Kylo Ren og Den første orden, der støttes
af kejser Palpatine, som alle troede var
død. Handlingen tager, som ved de forudgående film, udgangspunkt i kampen
mellem det gode og det onde.
Modstandsbevægelsen, ledet af prinsesse Leia, er på alvorligste vis trængt op i en
krog, i kampen mod Den første Orden. Da
det ser allermest sort ud for oprørerne ved
at det bekræftes, at Palpatine er tilbage
og at der om kort tid vil finde et angreb
sted mod alle fri verdener, må Rey afbryde sin Jedi træning. Tiden er knap og Rey
må sætte alt ind for at undgå, at oprørernes skjold bryder sammen om få timer.
I filmen oplever Kylo og Rey en særlig tilknytning gennem kraften. De oplever
pludselig en form for samhørighed gennem overnaturlige kræfter. Kylo røber, at
Rey er Palpatines barnebarn, men at han
beordrede hende dræbt som barn, af frygt
for hendes kraft. Rey får i den grad brug
for sin Jedi-mesters hjælp, i det hun, i sig
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selv, mærker både lysets og mørkets
kræfter, og derfor både skal kontrollere
sine evner og samtidig finde frem til,
hvem hun er.
Luke Skywalker er både Rey og den onde
Kylos oprindelige læremester, og det bringer for alvor samvittighedskvaler for Kylo,
i kampen mellem det gode og onde. Som
tilfældet har været i de forgående Star
Wars, er det når det ser allermest sort ud,
i kampen mellem det gode og det onde, at
hjælpen er nær, men om Rey finder ud af
hvem hun egentlig er, er ikke til at vide.
Vurdering
Anmelderne er uenige i om det er lykkedes godt eller mindre godt for instruktøren J.J. Abrams med denne niende og
sidste film om familien Skywalker, at afslutte Star Wars sagaen. Nogle mener, at
der er tale om en spektakulær afslutning
og andre mener, at teknikken står i vejen
for at filmen rammer os på det emotionelle plan. Abrams har tidligere udtalt i et
interview, at hans vigtigste budskab er, at
han i sit arbejde lægger vægt på den menneskelige faktor i en digital verden, fordi
han mener, at en film fuld af speciel ef-

Mange af de medvirkende er de samme
som i de to foregående film, ikke mindst
har Prinsesse Leila, som spilles af den afdøde Carrie Fisher (2016), en fremtrædende rolle. Man har benyttet sig at en blanding af gamle optagelser og digital genskabelse og det er lykkedes overraskende
godt.
Jeg var godt underholdt, dog synes jeg, at
filmen, med sin længde på 2.21 timer var
for lang. Der var mange scener, der kunne
have været kortere, uden at handlingen
mistede værdi. Det er som om, at man
med denne niende og afsluttende film,
har haft for meget fokus på at få det hele
med, så at sige, både i handlingselementer og speciel effekts, for at tilfredsstille
alle. Jeg savnede dog lidt mere samling i
handlingen og nogle flere karakteropbyggende scener. Men alt i alt en god afslutning på Star Wars-sagaen.
Indledning
Som i The Last Jedi er filmens målgruppe
i filmklubben de større klassetrin i folkeskolen. Så i en indledning kan man tale
om, hvordan man med effekter kan fremstille universer, der er så gribende, at man
tror, man er der selv. Men skal det være lidt
dybere, så synes jeg, at filmens tema om
kampen mellem det gode og det onde,
samt Reys søgen efter sig selv, er spændende at tage op med målgruppen.

Kristine Slouborg,
DaBUF Aktivitetsudvalg & 18filmudvalg
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

DATA:

Sune vs. Sune
Sverige 2018
Instr. & manus: Jon Holmberg
Censur: U/censur
Spilletid: 89 min.
Udl: Nordisk Film

Prem: Ingen biopremiere
Aldersvurdering: Fra 9-10 år
FILMEN LEVERES PÅ EN FYSISK
DCP/HARDDISK (digital)

DK
dub.

SUNE VS. SUNE
Handling
Pludselig er der endnu en Sune i klassen.
Hvad gør man så, når man bliver overgået
af den nye dreng, som ovenikøbet prøver
at stjæle ens udkårnes opmærksomhed?
Med hjælp fra fantasien og fra sin lillebror
vælger Sune at tage kampen op, og det
går ikke stille for sig.
Da 10-årige Sune starter i fjerde klasse
efter sommerferien, er alting forandret.
Den nye Sune battler ham hele tiden i
coolness - og sejrer hver gang. Og nu er
det åbenbart også blevet barnligt at lege
med fantasy-kort! Sune vs. Sune er en
utroligt morsom fortælling om, hvordan
Sune må genopfinde sig selv for at generobre Sophies hjerte samt sin status i
klassen. Men kan han det uden, det bliver
på bekostning af den nye Sune? Og har lillebror Håkon mistet sin storebror og deres
fælles passion for fantasy-verdenen for
altid?
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Vurdering
Sune vs. Sune er en hylende morsom og
opfindsom film. Filmen er en fantasifuld
blanding af hverdagsrealisme og overdådige fantasy med monstre og marsmænd. Sune vs. Sune er ambitiøs og i
øjenhøjde med sin målgruppe. Den er ikke
’børnet’ i stilen, men fyldt med action.
Mon ikke den vil gå rent ind hos drenge
mellem 10-12 år, som ellers er svære at
imponere?
Sune - og de fleste i hans familie - døjer
med diverse problemer: Sune er blevet
overhalet indenom af klassens nye og
langt sejere dreng med samme navn,
hans far er forsikringsmand, men drømmer i hemmelighed om at spille trommer
i et 80’er rockband og hans mor impulskøber en ny og alt for dyr bil for at virke
tjekket. Med humor spejles børnenes problemstillinger i de voksnes liv, og filmen
viser at identitetsproblemer kan opstå i
alle aldre.

Med et budskab om, at det er svært at
finde sin plads i verden og finde ud af,
hvem man selv er, hvis man kun sammenligner sig selv med andre, er filmen
virkelig god for tweens. Den er nemlig en
skøn skildring af overgangen fra barn til
teenager og strabadserne i skolegården –
og virkelig velegnet til filmklubber med et
mellemtrinspublikum.
Indledning
Man kunne tale om, hvordan Sune hele
tiden forsøger at lave sig selv om og skifter mening igennem film – alt sammen for
at udkonkurrere og være sejere end den
nye Sune. Dertil kunne man tale om at
være en god ven, klasse- og filmklubkammerat. For er man en god kammerat, når
man kun tænker på at være sejest?
Desuden kan filmen bruges som springbræt til at tale om overgangen fra barn til
teenager.

Maria Have, Hodja Ørestad
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DATA:

The Peanut Butter Falcon
USA 2019
Instr. & manus: Tyler Nilson &
Michael Schwartz
Medv.: Shia LaBeouf, Zack Gottsagen,
Dakota Johnson, John Hawkes m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 97 min.
Udl: Angel Films
Prem: Afv.
Aldersvurdering: Fra 13 år

THE PEANUT
BUTTER FALCON

Handling
Zak er en 22-årig ung mand med downs
syndrom. Han bor på et plejehjem for
ældre mennesker, da det er det eneste
sted, staten har kunne finde til ham. Eleanor, der er Zaks socialrådgiver, forsøger på
bedste vis at hjælpe ham, men Zak er frustreret og stikker flere gange af fra plejehjemmet - ofte med hjælp fra nogle af de
ældre beboere. På plejehjemmet bruger
Zak meget af sin tid på at gennemse et
gammelt VHS-bånd med wrestling.
Særligt hans favorit wrestler, Salt Water
Redneck, er han voldsomt fascineret af.
På VHS-båndet opdager han en reklame,
der fortæller om en wrestling-skole, styret
af netop Salt Water Redneck. Optændt af
drømmen og håbet om selv at blive en
professionel wrestler stikker Zak endnu
engang af fra plejehjemmet.
Han er ikke kommet særlig langt i sin
flugt, før hans veje krydser Tyler. Tyler er
en indebrændt ung mand, der lider over
skyldfølelsen af at havde mistet sin bror i
en bilulykke, hvor han selv sad påvirket
bag rattet. Tyler er ligeledes på flugt, da
han i forlængelse af en konflikt om retten
til at fiske i floderne, har sat ild til nogle
konkurrenters fiskebutik og båd. I starten
vil Tyler ikke have noget med Zak at gøre,
men efterhånden som de følges ad, finder
han ud af, at Zak på mange måder minder
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om ham selv. Han er ligeledes uønsket, til
besvær og i færd med at starte forfra og
forfølge sin drøm. Det umage par udvikler
langsomt et venskab, et brødrefællesskab, hvor Tyler lærer Zak om livet som en
rigtig ung mand, med whiskeydruk, fiskeri
og slåskampe.
Eleanor har siden Zaks flugt forsøgt at
finde ham, og da det endelig lykkes hende
at lokalisere ham, bliver hun en del af fællesskabet og ser bort fra de krav og forventninger, som hun er sendt afsted med
- at Zak skal placeres på et nyt sted, der
for alvor vil fjerne glæden i hans liv. De tre
finder derfor i fællesskab frem til Salt
Water Redneck, en pensioneret wrestler,
der selvfølgelig er blevet mange år ældre,
siden optagelserne fra Zaks VHS-bånd.
Selvom det i første omgang skuffer Zak,
så skaber menneskene omkring ham, alt
det han har brug for - og treenigheden
Tyler, Eleanor og Zak bliver den familie,
som de alle tre har savnet og manglet.
Vurdering
The Peanut Butter Falcon er en fin fortælling om at forfølge sin drøm, finde en familie og falde på plads i livet. Den tager
sig god tid til at fortælle sin historie, hvilket gør, at vi kommer godt i dybden med
filmens tre hovedpersoner. De bærer alle
tre på vedkommende og rørende historier

og skæbner, der gør dem både fremmede
og modløse i den verden, de færdes i.
Særligt er fortællingen om Zak utrolig fint
eksekveret. En ung mand med down syndrom kunne hurtigt blive en historie om
alt det, der adskiller ham fra ‘det normale’.
Men det er ikke filmens hensigt. I stedet
præsenteres han som det hele menneske, han jo netop er, med håb, drømme og
stålsat vilje. Og pointen understreges fornemt af, at de tre skæbner kæmper hver
deres kamp for at finde tilbage til vejen i
livet - og først finder den, da de lærer at
følges ad.
Filmen er både rørende og morsom, og
giver et fremragende indblik i de mennesker, der gemmer sig bag down syndrom.
Selvom filmen hverken er kompliceret i sit
handlingsforløb eller indeholder scener,
der kan være grænseoverskridende, så
kræver den nok alligevel et ungt publikum,
der kan forholde sig til de fine portrætter
af skæbner, som filmen byder på.
Indledning
På mange måder minder The Peanut Butter Falcon om flere andre film, mens den
samtidig er helt sin egen. Indholdsmæssigt er der både i opbygning og tematik,
gode sammenligningsmuligheder med
den danske Rene hjerter og amerikanske
Rain Man. Filmens helt store referenceramme er dog nok Mark Twains klassiker Huckleberry Finn - som filmen tilsyneladende er en genfortolkning af. En indledning af filmen kan derfor passende handle om Huckleberry Finn og slaven Jim, et
umage par, der ligesom Zak og Tyler, sejler ned af de amerikanske floder på vej
mod den store drøm. Måske man kan
finde et lille oplæsningsstykke fra bogen,
der kan medvirke til at sætte stemningen,
før filmen tager over.

Jan Frydensbjerg, Formand Filmudvalget
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

DATA:

Toy Story 4
USA 2019
Instr.: Josh Cooley
Manus: Andrew Stanton
DK stemmer: Preben Kristensen,
Ann Hjort, Thomas Eje,
Jesper Asholt m.fl.

Censur: A
Spilletid: 99 min.
Udl: Disney
Prem: 29/8-19
Aldersvurdering: Alle

DANSK
TALE

TOY STORY 4
Handling
Hyrdinden Bodil forsvandt for en del år
siden. På et tidspunkt mellem Toy Story 2
og 3 vil være et kvalificeret gæt.
Da vi tog afsked med Woody og vennerne
i Toy Story 3 havde de fået et nyt hjem
hos den lille pige Bonnie. Til trods for at
Woody føler sig forpligtet til at tage sig af
Bonnies ve og vel, finder han sig ofte henvist til bunden af skabet. Selv da Bonnie
laver sit eget stykke legetøj af affald,
Sporky (Gafli på dansk), træder Woody til
for at passe på dette nye yndlingslegetøj.
Eftersom Bonnies familie skal på ferie,
bliver Woody og det øvrige legetøj nødt til
at tage med på tur for at beskytte Bonnie
og passe på Gafli. Undervejs møder
Woody dukken Gabby Gabby i en antikvitetshandel. Gabby Gabby har mistet sit
stemmemodul og dermed evnen til at
kommunikere med børn. Derfor henslæber hun tilværelsen på en hylde i forretningen uden udsigt til nogensinde at blive
leget med af et barn igen. (Et tema vi genkender fra de tidligere film: Et legetøjs
fremmeste formål er at blive leget med).
Da Gabby Gabby opdager, at Woody stadig
har sit stemmemodul, ønsker hun at operere det ud og ind i sig selv. Hvilket Woody
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ikke umiddelbart har til sinds at lade
hende gøre. Under flugten fra Gabby
Gabby møder Woody sin fordums kærlighed, Bodil. Hun er blevet fri af sin ejer og
lever det søde liv på en legeplads med
altid nye børn at blive leget med.
Woody indser, at tiden er inde til, at han
skal leve sit eget liv fremfor at være afhængig af et enkelt barns kærlighed. Han
afleverer sit stemmemodul til Gabby
Gabby, tager afsked med sine venner og
begiver sig ud på nye eventyr med Bodil.
Sagaen om Toy Story er afrundet. Eller
kan begynde på ny.
Vurdering
Toy Story serien står mit hjerte nær. Det
skal ikke være en hemmelighed.
Hvilken film, jeg bedst kan lide, skifter lidt
med min livssituation, mine udfordringer
og hvad jeg er optaget af.
Med fare for at blive tvunget til at æde
mine ord på et senere tidspunkt, synes
jeg i skrivende stund, at Toy Story 4 er en
af de mest vellykkede i serien. Flugten fra
Svens hus i 1’eren er jeg stadig vild med.
Men jeg synes den bliver overgået af opfindsomheden i nærværende film. Kærlighedens (u)væsen bliver italesat i 2’eren: Vi

har et udtalt behov for at blive elsket,
være værdsat og til gavn. I denne film ser
vi en hovedperson, som tager sagen i
egen hånd, når behovet ikke længere er til
stede. I 3’eren oplever vi ondskabens banalitet – Teddys vrede udspringer af et oplevet svigt. Friheden fra andre forventninger kan også udnyttes til at realisere sit
eget potentiale, ser vi i 4’eren.
Filmen balancerer det uhyggelige (Gabby
Gabby og hendes medhjælpere er
skræmmende), det sjove (Bonnies stakkels far udsættes for en ret morsom behandling), og det følsomme smukt. Man
kommer gennem hele følelsesregisteret
undervejs, og forlader filmen og dens karakterer klogere og mere livsduelig.
Indledning
Gør medlemmerne opmærksomme på, at
det er en film, som rammer ned i nogle
stærke følelser. Det er helt ok at være i
disse følelser – man behøver ikke gemme
sig bag dumme kommentarer eller skyer
af popcorn smidt efter andre.
Anbefales varmt til alle aldersgrupper.

Kim Bruun,
Odense Filmklub for Børn og Unge
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Valhalla
DK 2019
Instr. & manus: Fenar Ahmad
Medv.: Cecilia Loffredo,
Saxo Moltke-Leth, Roland Møller,
Dulfi Al-Jabouri m.fl.

Censur: 11
Spilletid: 105 min.
Udl: Nordisk Film
Prem: 10/10-19
Aldersvurdering: Fra 11 år

VALHALLA
taget Vikingernes tætte forhold til deres
guder i ed. Dengang stolede man på, at til
trods for gudernes fejl og mangler, skulle
de nok klare krisesituationer. Filmen bliver
for dyster langt hen ad vejen, og det er
svært at tage skuespillerne alvorlige i de
roller, som de hver især har. Oveni de
nævnte problematikker, er filmen stort set
lavet i mørke scenografier, så det er umuligt at skelne, hvad der sker. Selv i biografens mørke. Naturscenerne er smukke og
storslåede, og det løfter filmen lidt over
niveau.

Handling
Tjalfe og Røskva er to menneskebørn, der
bor i Midgård. Vi er tilbage i Vikingetiden,
og de nordiske guder har deres gang mellem menneskene. En aften får deres familie besøg af Thor og Loke, der er ude
med Thors vogn. Thor tager Tjalfe med
som træl, da han har brækket en af gedernes ben, men Røskva sniger sig også
op i vognen, og hun bliver først opdaget,
da det er for sent. Thor må opgive at
sende hende retur og beslutter sig for at
gøre hende til træl sammen med Tjalfe.
De møder også Quark, som Loke har vundet i et væddemål.
Børnene bliver taget med på en rejse til
Asgård, hvor Odin er gudernes konge.
Sammenholdet mellem de nordiske
guder, aserne, er ikke godt, og det hele er
nærmest ved at gå i opløsning. Samtidig
bliver deres land truet af den enorme Fenrisulv, som er sluppet løs. Den bevæger
sig rundt omkring i Valhalla, og guderne er
rådvilde i forhold til, hvordan de skal bekæmpe den. Ifølge legenden om Ragnarok, Verdens undergang, så er det Fenrisulven, der skal slå Odin ihjel, når tiden er
inde.
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De to børns ankomst til Asgård, giver anledning til nye bekymringer og udfordringer
for guderne, men Odins hustru, Frigg, som
er gudinde for ægteskab og familie, er
synsk, og hun begynder at koble Røskva
sammen med et gammelt sagn, der muligvis kan hjælpe de trængte guder. Det bliver
dog endnu sværere for guderne at finde en
løsning, da den snu jætte, Udgårds-Loke,
kidnapper Tjalfe. Så må både Røskva og
guderne stå sammen, for at redde ham og
forhåbentlig forhindre Ragnarok.

Umiddelbart er det ikke en film, som man
brænder for at vise i filmklubberne, så bliver det i mangel af bedre. Den vurderes fra
11 år og op, og det er fuldt ud forståeligt.
Den er dyster, voldsom og trøstesløs i
lange perioder, men også ensformig og
kedelig.
Indledning
Hvis man vælger at vise filmen, så kan
man sagtens tage medlemmerne ind på
en rejse i gudernes verden. Hvem var gud
for hvad, og hvad betød guderne for menneskene i Vikingetiden? Lav et rids over
de guder, som de møder i filmen, og
måske endda deres indbyrdes familieforhold.

Vurdering
Det er en tung film, der helt mangler den
charme og lethed, som Peter Madsens
udgave fra 1986 lagde op til. Gudernes betydning for Vikingesamfundet er nærmest
blevet reduceret til ligegyldige bifigurer,
der render forvildede rundt uden mål og
med. Computergrafikken er da helt sikkert
flot lavet med de midler, som danske film
har til rådighed, men helt gennemført er
det ikke. Der er flotte referencer til Peter
Madsens tegnefilm, og især børnene har
samme udtryk som dengang.

Derudover er det interessant at drage en
parallel til Peter Madsens udgave, som jo
er en tegnefilm. Måske ganske kort genfortælle denne historie, og så bede dem
om at se ligheder og forskelle med den
nye udgave. Selvfølgelig er det også vigtigt at få nævnt filmens til tider voldsomme scener. 11-årige kan godt blive skræmt
af de dystre undertoner, som følger filmen
et langt stykke ad vejen. Man kan også
sagtens få italesat fantasy-genren, og
hvordan vi på dansk plan prøver at komme
med vores egne bud på gode fantasy film.

Filmen mangler lethed, humor og nordisk
charme. Det er lidt som om, man ikke har

Charlotte Jørgensen,
Kolding Børne- og Ungdomsfilmklub
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

DATA:

Weathering with you
Japan 2020
Instr. & manus: Makoto Shinkai
Medv. stemmer: Kotaro Daigo,
Nana Mori, Shun Oguri m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 114 min.
Udl: Camera
Prem: 12/3-20
Aldersvurdering: Fra 12 år

WEATHERING WITH YOU
Handling
Vi følger den unge dreng, Hodaka, der tilsyneladende er stukket af hjemmefra.
Han tager på en færge imod Tokyo, men
pludselig skifter vejret voldsomt og en
regnbyge får næsten skyllet ham i vandet.
En mand ved navn Keisuke redder ham og
efterlader ham sit kort.

Hodaka får givet Hina ringen. Næste morgen er hun dog væk, nok for at ofre sit
eget liv, så Tokyo kan få solen at se igen.
Politiet finder frem til drengene på hotelværelset og de bliver skilt fra hinanden.
Det lykkes dog for Hodaka at stikke af fra
politiet, og så går jagten ellers ind på at
finde Hina, inden hun ofrer sig selv.

I Tokyo forsøger Hodaka at finde et job,
men bliver hurtig hjemløs og uden penge.
Han opsøger dog Keisuke, der ansætter
ham som praktikant ved et forlag, der primært skriver fantasy-historier, der ofte
udspringer af vejret.

Vurdering
Man fristes til at skrive, at der intet nyt er
under solen. Også selvom det regner i det
meste af filmen! Japansk animationsfilm
er stadig i en klasse for sig. Billederne er
på én gang både poetiske og tiltrækkende, og det er nemt at fortabe sig i hvert
enkelt billede.

En dag redder han Hina, en pige, der hjalp
ham med mad, da han var uden penge og
husly. Det viser sig at Hina er en solskinspige, det vil sige en pige, der kan skaffe
solskin ved at bede. Da det har regnet i
Tokyo konstant i flere måneder, giver det
Hodaka en idé. Han opsøger Hina og sammen får de skabt en lille forretning, hvor
folk kan bestille det gode vejr. Det bliver
både til loppemarkeder, bryllupper, fyrværkeriarrangementer og meget andet.
Alle vil have sol midt i regnen. Hodaka bliver forelsket i Hina. Han planlægger at
give hende en ring, når de har det sidste
job. De stopper med at skabe sol, fordi
Hina er begyndt at blive træt. Det sidste
job viser sig at være for Keisuke, og her
bliver mange ting forklaret. Keisuke har en
datter med astma, som han kun må se,
når det ikke regner.

Helt så nemt er det dog ikke at fortabe sig
i historien. Der går et lille stykke tid, før
man har helt styr på handlingen, personerne og det magiske aspekt. Det kan
være en smule forvirrende, da mange ting
antydes undervejs, som helt sikkert er lettere at forstå, hvis man har indgående
kendskab til den japanske kultur. Som i
forløberen Your name (der dog ikke er

handlingsmæssigt beslægtet) er man
indimellem forvirret over den lidt karikerede blanding af social realisme og det magiske. Og det er samtidig svært at vælge
den helt præcise målgruppe, selvom filmens tematik helt klar taler til de ældste
elever i folkeskolen.
Indledning
Fortæl evt. om de japanske tegnefilmstraditioner, der jo på mange måder blev
synliggjort og populariseret af Miyazaki,
kaldet Japans Disney. Mange af filmene
er stadig håndtegnede, og i forhold til
andre tegnefilm er de meget ofte lange
og komplekse i deres handlingsforløb.
Derudover spiller naturen ofte en væsentlig rolle. Allervæsentligst er det dog at
klæde publikum på til den film, som de
skal opleve. Efter et helt ungdomsliv med
amerikansk animation er den japanske
animation altid et kulturmøde, der kan
chokere det unge publikum. Heldigvis oftest med et godt resultat.

Jan Frydensbjerg,
Formand Filmudvalget

Politiet jagter i mellemtiden Hodaka, da
hans forældre har efterlyst ham. Da politiet opsøger Hina for at finde Hodaka, truer
de med at skille Hina fra hendes bror,
Nagi, da de begge er mindreårige. Keisuke
vil have Hodaka til at tage hjem til sine forældre, men det nægter han. I stedet stikker han af med med Hina og Nagi. Med
politiet i hælene søger de tre mod et skjulested og finder et hotel, hvor de hygger
med roomservice, karaoke-sang og
Filmkatalog - 2020/2021
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Yesterday
GB 2019
Instr.: Danny Boyle
Manus: Jack Barth
Medv.: Himesh Patel, Lily James,
Sophia Di Martino,
Ellise Chappell m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 116 min.
Udl: UIP
Prem: 27/6-19
Aldersvurdering: Fra 11 år

YESTERDAY
Handling
Jack Malik er en ganske almindelig fyr, der
i flere år har forsøgt at slå igennem som
musiker. Det er aldrig lykkes for ham at få
flere end en håndfuld uinteresserede
publikummer, bortset fra hans gode venner, anført af barndomsvennen, Ellie, der
som hans selvudråbte manager konstant
opfordrer ham til ikke at opgive sine
drømme, men at fortsætte med musikken.
En skæbnesvanger aften giver Jack dog
op. Han fortæller Ellie, at han vil droppe
forsøget på at slå igennem som musiker.
Efterfølgende på vejen hjem, under et globalt blackout, bliver Jack ramt af en bus.
Da han vågner op på hospitalet, opdager
han stille og roligt, at noget er forandret.
Det bliver først helt tydeligt, da Jack synger Beatles-sangen ‘Yesterday’ for venneflokken. De bliver mundlamme, bevægede
og meget begejstrede. For ingen af dem
har nogensinde hørt sangen før - eller for
den sags skyld hørt om The Beatles!

går det hele dog i stå for Jack. Han må
finde ud af, om han skal stå ved den han
er, for at være sammen med den eneste,
som altid har elsket ham for at være
netop det. Eller om han skal holde fast i at
leve på en løgn, for at bevare berømmelsen og det liv, han altid har drømt om.
Vurdering
Ja, filmens handling og plot kan virke
meget søgt, tåbeligt og letkøbt. Og det er
filmen måske også. Men den virkede i
hvert fald på undertegnede. Det var ikke
noget problem at købe præmissen om,
hvor hurtigt man kan komme mod stjernerne, hvis man er den eneste, der kender
til The Beatles.
Kærlighedshistorien er sukkersød og forudsigelig - men den føles godt i maven
hele vejen, og man kommer hurtigt til at
ønske for dem begge, at de finder hinanden. Sådan skal det være i en romantisk
komedie, og når man tilmed forkæles
med musikken fra The Beatles, et sjovt
persongalleri og et par overraskelser

undervejs, så har filmen rigeligt med argumenter for at blive valgt. Det er en af
den slags film, der gør, at man går glad ud
af biografen. Og det er vel ikke så tosset,
er det vel?
Indledning
Filmens omdrejningspunkt er jo, på alle
måder, musikken fra The Beatles. Så her
er en kærkommen mulighed for at dykke
ned i deres historie, fortælle om hvor skelsættende de var som band og måske
endda spille et par yndlingsnumre for de
unge.
Derudover italesætter filmen også nutidens drømme om at blive kendt for enhver pris. For har det egentlig nogen
værdi, at blive hyldet for noget, man ikke
har haft del i? Det er måske en overvejelse, som kunne være sund at sige højt, nu
hvor så mange børn og unge efterstræber
berømmelse fremfor evner.

Jan Frydensbjerg,
Formand Filmudvalget

Herfra går det stærkt. Nu da Jack har indset, at ingen i verden kender til Beatles
eller deres fantastiske sangkatalog, går
han i gang med at indspille og optræde
med deres sange. Og han lader alle blive i
den tro, at de fantastiske sange er skabt
Jack Malik. Inden længe har han bevæget
sig fra at optræde på lokalt tv til at spille
som opvarmning for popstjernen Ed Sheeran.
Ellie holder fast i sit job som skolelærer,
og de to venner glider langsomt fra hinanden, nu da Jacks karriere for alvor tager
fart. For Jack er nu på alles læber, og i
kløerne på en hensynsløs agent i Los Angeles, mister han langsomt jordforbindelsen. At han så samtidig pludselig bliver
klodens største popstjerne, gør ham ikke
mindre tilgængelig for Ellie. Da hun til en
gensynsfest i England fortæller Jack, at
hun har været forelsket i ham i mange år,
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Zombieland: Double Tap
USA 2019
Instr.: Ruben Fleischer
Manus: Dave Callaham,
Medv.: Woody Harrelson,
Jesse Eisenberg, Abigail Breslin,
Emma Stone m.fl.

Censur: 15
Spilletid: 99 min.
Udl: SF Studios
Prem: 24/10-19
Aldersvurdering: Fra 15 år

ZOMBIELAND: DOUBLE TAP
fulde potentiale frem. Det ses især, da de
støder på et andet makkerpar, der fuldstændig i udtryk ligner Tallahassee og Columbus. Det understreger, hvordan modsætninger tiltrækker hinanden, og hvordan de, i tykt og tyndt, holder sammen.

Handling
Der er gået 10 år siden hændelserne i
Zombieland. De fire zombiejægere har
bosat sig med stil i det Hvide Hus i Washington og dannet deres egen lille surrogat-familie. Columbus og Tallahassee,
samt søstrene Little Rock og Wichita har
taget navne efter de stater, de oprindeligt
kom fra. Little Rock er dødtræt af, at Tallahassee altid behandler hende som et
barn og Wichita føler, hun er blevet for afhængig af Columbus. Hun er uvidende
om, at Columbus planlægger at fri til
hende. De to søstre stikker af, og gruppen
skilles for første gang i ti år.
Columbus får efter et stykke tid kontakt til
en anden ung kvinde, Madison, som han
inviterer ind som bofælle. De indleder et
forhold, men Wichita vender tilbage for at
fortælle, at Little Rock er stukket af med
en hippiemusiker fra Berkley. Samtidig
kan hun også chokere de andre med nyheden om, at nogle af zombierne har muteret til en superudgave, der er endnu
sværere at slå ihjel.
Gruppen beslutter sig for at redde Little
Rock og drager mod Elvis’ palæ, Graceland, hvor hun angiveligt skulle have slået
sig ned. Undervejs bliver de overfaldet af
zombier og Madison udviser tegn på zombiesyge. Columbo tager hende derfor
med ind i skoven for angiveligt at slå
hende ihjel. De finder ud af, at Little Rock
er taget videre, og finder hende langt om
længe i byen Babylon. Tallahassee kan
ikke finde ro i byen, og beslutter sig for at
tage tilbage, hvor de kom fra. Uden for
byen opdager han kæmpe horder af
superzombier, som har fået færten af
byens indbyggere. Han vender om for at
advare de andre, og et voldsomt slag mod
zombiehæren venter. Vennerne står sammen og genfinder hinanden i deres specielle familie.
Vurdering
Zombieland har nærmest fået kultstatus.
Filmkatalog - 2020/2021

Hvis man ikke er fan af etteren, så bliver
man det heller ikke af toeren. Filmen er
skåret over samme læst, og det er gyserkomedie, der i stilen lægger sig op ad film
som Deadpool og Warm Bodies. Det er en
god ide at vise begge Zombieland-film,
men man kan sagtens se denne film for
sig. Man mister nogle nuancer, men da
der i indledningen af filmen er lavet et fint,
lille resume, så går det nok. Filmen er vurderet til 15 år og op, og det er der bestemt
en grund til – med mindre man vil drukne
i forældrehenvendelser efterfølgende.
Den vil gøre sig godt til et filmmaraton,
hvor man viser begge film i rap.

Toeren er længe ventet, og den skuffer
bestemt ikke. Karaktererne har stadig et
fantastisk samspil i deres dysfunktionelle
surrogatfamilie på godt og ondt. Selvom
familiestrukturen er sat ind i et vanvittigt
fremtidsscenarie, så kan man sagtens
genkende teenageoprøret, den svære
kærlighed osv. For fans af Zombieland, er
det især scenerne, hvor gruppen slår
zombier ihjel, der er imødeset med glæde
og forventning. Det er splatterfilmkunst
på højt plan. Gruppens personligheder har
ikke udviklet sig synderligt siden den
første film: Columbus er stadig neurotisk
og overforsigtig, Tallahassee er voldelig
og sygeligt glad for at slå zombier ihjel,
Wichita er benhård og sarkastisk. Kun Little Rock er ved at blive voksen, og hun
trænger til anden menneskelig kontakt,
men der er ikke rigtig nogen af de andre,
der lytter til hende. De øvrige karakterer,
der er kommet til i denne film, spiller op
mod hovedpersonerne, så disse får deres

Indledning
Det er en film for 15+ segmentet, og derfor kan man sagtens indlede med at tage
et tilbageblik på zombie-horrorgenren.
Den første zombiefilm er fra 1968, hvor
der er et klassisk citat, der lyder: “If you
have a gun, shoot ‘em in the head. That’s
a sure way to kill ‘em. If you don’t, get
yourself a club or a torch. Beat ‘em or burn
‘em. They go up pretty easy.” Det er essensen af Zombieland-mantraet.
Indledningsvis kan man også komme ind
på zombiers historiske oprindelse fra voodoogenren, og hvordan zombier både er
blevet brugt humoristisk og ekstremt
uhyggeligt. Hvis man kun har valgt denne
toer i filmklubben, er man nødt til lige at
give et resume af film nummer et. De vigtigste hændelser fra denne film, og hvordan hovedpersonerne har mødt hinanden
i ganske korte træk.

Charlotte Jørgensen,
Kolding Børne- og Ungdomsfilmklub

45

46

Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

GRATIS
KORTFILM!

BØRNEBIFFEN I HELE LANDET
Kvalitetsfilm for de 3-7-årige
Børnebiffen giver kommuner, biografer og filmklubber i hele landet muligheden for at vise kvalitetsfilm for førskolebørn og 0 klasse børn mellem 3 og 7 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.
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 aldersgrupper.
Alle kortfilm på BUSTERs kortfilmplatform er frit tilgængelige til fremvisning i klub-regi.
Se mere på: http://www.buster.dk/kortfilm

Filmkatalog - 2020/2021

47

EKSTRA
OPLEVELSER
TIL DIN KLUB
I år indeholder filmkataloget de tilbud, som var nye i sidste sæson. Tilbud fra tidligere sæsoner er fortsat
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 Lokalforeningspulje!
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/
Der er også mulighed for at søge Nordea Fonden til lokale arrangementer og tiltag
https://nordeafonden.dk/soeg-stoette-til-projekt/lokalpuljen-op-til-100000-kr
https://nordeafonden.dk/soeg-stoette-til-projekt/her-bor-vi-puljen

FILMSKOLE v/Gunnar Wille
Der er 2 muligheder:
1)

Et foredrag om, hvordan får man en ide og hvordan man strukturerer en fortælling. Det henvender 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 Gunnar 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 muligt 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 fortælles 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 superfortællerne.
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
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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 nyheder og spreder dem
på de sociale medier via falske profiler.
Filmen dokumenterer den systematiske manipulation, og afslører nogle af
de iscenesatte 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 manipulation 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 problemet.
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

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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Få besøg af de to instruktører
fra børnefilmen ‘Landet af glas’
Marie Rønn og Jeppe Vig Find har skrevet og instrueret den eventyrlige 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 signeret 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

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 Danmarks 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

Oplæg med instruktør af ‘Vildheks’
Instruktør Kaspar Munk har instrueret flere kortfilm for børn og unge samt 2 ungdomsspillefilm. Han har instrueret julekalenderen “Tidsrejsen”, som blev vist i
2014. I 2018 instruerede han filmen “Vildheks”, baseret på Lene Kaaberbøls bogserie 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
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Oversigt over hjemmesider
til brug for billeder
og pressemateriale
Enkelte distributører opdaterer jævnligt login oplysninger og nogle af nedenstående er derfor midlertidige. Hvis I
har problemer, er I velkomne til at kontakte sekretariatet.
Distributører
41Shadows
Angel Films
Camera Film
Disney
Filmbazar
SF Studios
Miracle Film
Nordisk Film
Reel Pictures
Scanbox
UIP / plakater
UIP / billeder
Øst For Paradis

Hjemmeside
www.41shadows.dk
www.angelfilms.dk
www.camerafilm.dk
www.image.net
www.filmbazar.dk
www.sfstudios.dk/presse
www.miraclefilm.dk
www.nfdfilm.dk
www.reelpictures.dk
www.scanbox.com
www.uip.dk
www.image.net
http://distribution.paradisbio.dk/

Login
film
sekr@dabuf.dk
film
film
sekr@dabuf.dk
dabuf
-

Password
presse
presse
u48ybs2
presse
presse
Presse
R8b?B3h
-

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

Uddrag af almindelige vilkår
for aftaler mellem biografer og filmudlejere

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

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

a) hvor offentlig adgang ikke er tilladt
b) hvor der ikke opkræves entre
c) hvorom der ikke må tilgå pressen information
d) og hvor der ikke må annonceres, plakateres eller på anden måde bekendtgøres overfor en ubestemt kreds.
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FORORD
TIL FILMLISTEN
2020-21
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 rettigheder til filmene. F.eks. er det stadig muligt at booke ældre ikke-digitaliserede titler fra Nordisk via Nordisk Film Vision, ældre ikke-digitaliserede titler fra SF via 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-digitaliserede titler.

OBS! Ved digital levering via server anbefaler udlejerne, at I reagerer, hvis I
IKKE har modtaget selve filmen 8 dage før visning. KDM nøglen derimod kan
hurtigt skaffes.
Kolonnen ’DK’ betyder at filmen har dansk tale – ALLE andre titler leveres med dansk tekst medmindre andet fremgår. Titler der er
til rådighed i både original version og med dansk tale, vil blive leveret med dansk tale medmindre det fremgår tydeligt af bestillingen, at klubben ønsker originalversionen.
Kolonnerne 'Genre', 'Censur' og 'Min.' giver sig selv. Kolonnerne '2D' og 3D' henviser til digital filmlevering (typisk via server enkelte
gange på fysisk harddisk). Af kolonnerne 'BR' og 'DVD' fremgår det, at filmen KUN er til rådighed i disse formater. Vi har valgt at bibeholde kolonnerne, da en række titler ellers ville forsvinde helt fra listen - titler klubberne stadig efterspørger.
Filmlisten kan også findes på hjemmesiden som Excel ark - det er dermed muligt at sortere efter egne ønsker, f.eks. kun film med
dansk tale.
Katalogblade (Nyhedskataloger fra tidligere år), forkortet KB-(årstal).
Alle nyheder er fremhævet.
Forkortelsen Afv. betyder, at vi afventer.

Følgende forkortelser er benyttet:
Act.
Adv.
Ani.
Dok.
Dra.
Fam.
Gys.
Klas.
Kom.
Scf.
Soc.
Ung.
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Action
Adventure/Eventyr
Animation
Dokumentar
Drama
Familie
Gyser
Klassiker
Komedie
Science Fiction
Socialrealisme
Ungdom

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
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Titel
12 Strong, USA 2018
12 years a slave, USA 2013
1917, USA 2020 - fra 1/1-21
21 bridges, USA 2019
3 Ting, DK 2017
9. april, DK 2015

Genre Censur
Dra.
15
Dra.
15
Dra.
15
Act.
15
Dra.
11
Dra.
15

Min.
130
134
119
99
89
93

2D
X
X
X
X
X
X

A Bad moms christmas, USA/Kina 2017
A Ciambra - et hjørne af Italien, Italien 2017
A quiet place 2, USA 2020
A quiet place, USA 2018, KB-19
A simple favor, USA 2018
Abepigerne, Sverige 2011
About a girl, Tyskland 2014
Aladdin, USA 2019 + org. sprog - NYH-20
X
Albert, DK 2015, KB-15
X
Alice i eventyrland: Bag spejlet, USA 2016, KB-17
Alita: Battle Angel, USA 2019, KB-19
All the money in the world, USA 2017
Alle for 3, DK 2017
X
Alle ved det, Spanien 2018
Allegiant, USA 2016
Almanya – velkommen til Tyskland, Tyskland 2012
Alt eller Intet, USA 2017
Alt for kærlighed, Frank./Belgien 2018
Alt for min søn, Frankrig 2018
Amanda, Frankrig 2018
Amazonia, Brasilien 2013, KB-15
u.tale
American Aassassin, USA 2017
Aminas Breve, DK 2017, KB-17
Angel has fallen, USA 2019
Angel’s share, The, GB 2012
Angry Birds 2, USA 2019 - NYH-20
X
Antboy - den røde furies hævn, DK 2014, KB-15
X
Antboy 3, DK 2016, KB-16
X
Antboy, DK 2013, KB-14
X
Anti, DK 2016, KB-17
X
Ant-Man, USA 2015
Arctic, Island 2018
Aren’t you happy, Tyskland 2018
Arriettys hemmelige..., Japan 2010, KB-12
X
Arthur og de to verdener, Frank. 2010
X
Arthur og Maltazars hævn, Frank. 2009
X
Arthur og Minimoyserne, Frank. 2006, KB-07
X
Askedrengen: I Troldkongens sal, Norge 2018
X
Assassin, The, Kina 2015
Asterix og Trylledrikkene hemmelighed, Frankrig 2019 X
Asterix: Byplanlæggeren, Belgien/Frankrig 2014, KB-16
X
Astralis, DK 2017
(X)
Avengers: Endgame, USA 2019 - NYH-20
Avengers: Infitnity War, The, USA 2018

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

105
118
96
95
116
83
104
128
81
113
122
133
90
132
121
101
97
117
93
107
83
112
83
120
101
97
84
85
76
85
117
97
80
94
102
86
102
105
105
85
86
80
181
149

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

Bad Boys for Life, USA 2020
Bad Neighbors 2, USA 2016
Bad Santa 2, USA 2016
Bakkekøbing - Det store osteræs, Norge 2016
X
Ballerina, Canada/Frank. 2016, KB-18
X
Barn, Norge 2019
Battle, Norge 2018
Beats, GB 2019
Beautiful Boy, USA 2018, KB-19
Ben is back, USA 2018
Bien Maja 2 - På nye honningeventyr Tyskland 2018, KB-19X
Bien Maja, Australien/Tyskland 2014, KB-16
X
Big Hero 6, USA 2014, KB-15
X
Bigfoot Junior, Blegien/Frank. 2017, KB-18
X
Biler 3, USA 2017, KB-18
X
Billy Elliot, GB/Frankrig 2000 - NY digital kopi!!! - KB-18
Binti, Belgien 2019 - fra 1/1-21

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

124
90
93
78
89
157
95
101
120
103
83
89
108
92
107
111
90

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

X

15
7
15
7
7
11
13+
Afv.
11
11
A
A
7
7
7
7
Afv.

3D

BR

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

DVD Udlejer
Nordisk
SF Studios
Nordisk
Scanbox
X
Scanbox
Nordisk

X
X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X

SF Studios
Angel
UIP
UIP
Nordisk
Miracle
Filmbazar
Disney
Disney
Disney
Disney
SF Studios
Nordisk
Scanbox
Nordisk
Filmbazar
SF Studios
AWE
Filmbazar
Angel
Angel
Nordisk
Scanbox
Nordisk
Camera
SF Studios
SF Studios
SF Studios
SF Studios
Nordisk
Disney
UIP
ØFP
Camera
Scanbox
Scanbox
Scanbox
Nordisk
41Shadows
SF Studios
SF Studios
DaBUF
Disney
Disney
SF Studios
UIP
Scanbox
Nordisk
Sweet Chili
ØFP
Filmbazar
Angel
Scanbox
UIP
UIP
UIP
Disney
SF Studios
Disney
Angel
Angel
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Titel
Birds of Prey, USA 2020 - kan bookes til 6/2-21
Bjergkøbing Grand PriX, Norge 1975, KB-12
Bjergkøbing rejser til månen, Norge 2018 - NYH-20
Bjørnene fra Sicilien, Frankrig 2020 - NYH-20
Black Panther, USA 2018, KB-18
Black Widow, USA 2020 - fra 1/10-20
BlacKkKlansman, USA 2018
Blair Witch, USA 2016
Blandt mænd og får, DK/Island/Norge 2016
Blinded by the Light, GB 2019 - NYH-20
Blinky Bill - På eventyr, Australien 2015
Bohemian Rhapsody, USA 2018, KB-19
Booksmart, USA 2019 - NYH-20
Boy, The, USA 2016
Brahms: The Boy II, USA 2020
Brakland, DK 2018, KB-19
Brandmand Sam - Besøg fra rummet, GB 2016
Brendan og hemmlighedernes bog, Ir. 2009, KB-13
Brevet til Momo, Japan 2011, KB-16
Broken Circle Breakdown, The, Belgien 2012
Brylluppet, Frank./Belgien 2016
Bumblebee, USA 2018, KB-19
Bunuel i skildpaddernes labyrint, Spanien 2018
Burning, Sydkorea 2018
Bølle på Eventyr USA 2020 - fra 1/11-20
Børnene fra Mount Napf, Schweiz 2011

DK
X
X
X

X

X
X
X

X

Call of the Wild, USA 2020 - NYH-20
Camp X-Ray, USA 2014
Camper 303, Tyskland 2018
Captain America: Civil War, USA 2017
Captain Fantastic, USA 2016
Captain Marvel, USA 2019, KB-19
Carsten & Gittes filmballade, DK 2008
X
Cats, GB 2019 - NYH-20
Cave, The, Syrien 2019
Centaur, Kirgisistan 2018
C’est La Vie!, Frankrig 2017
Cézanne og Zola, Frankrig 2016
Chaplin: Cirkus, USA 1928
u.tale
Chaplin: Guldfeber, USA 1925
u.tale
Chaplin: Moderne Tider, USA 1936
u.tale
Chaplins Plejebarn, USA 1921, KB-17
u.tale
Chihiro og heksene, Japan 2001, KB-04
X
Child’s Play, USA 2019
Cinema Paradiso (Mine aftener i Paradis), Ita./Frank. 1988-NY dig. kopi, KB-19
Cirkeline, Coco og det vilde næsehorn, DK 2018, KB-18
X
Clara og Bjørnenes hemmelighed, Schweiz 2012, KB-14
Coco, USA 2017, KB-18
X
Cold Pursuit, Canada/USA/Norge 2018
Comeback, DK 2015
X
Countdown, USA 2019
Cowboy, Indianer og Hest, Belgien 2009
X
Crawl, USA 2019
Cutterhead, DK 2019
Cykelmyggen og Minibillen, DK 2015
X
Daddy’s Home 2, USA 2017
Dagen i morgen, Frank./Tyskl. 2016
Dan Dream, DK 2017
X
Danmarks Sønner, DK 2019
Dannys Dommedag, DK 2013, KB-15
X
Danserinden, Frankrig 2016
Darkest Minds, The, USA 2018, KB-19
Darling, DK 2017
X
Daughter, Australien, The, 2015
De 5 i dinosauernes dal, Tyskland 2018
X
De Fem får problemer, Tyskland 2013
X
De Fem og Djævleklippen, Tyskland 2012, KB-15
X
De Fem og Mumiens hemmelighed, Tyskland 2015
X
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Genre Censur Min.
Act.
15
109
Ani.
A
88
Fam.
6+
75
Ani.
7
82
Act.
11
134
Act.
Afv.
Afv.
Dra.
15
135
Gys.
15
89
Dra.
7
93
Dra.
7
118
Ani.
A
88
Dra.
7
134
Kom.
7
103
Gys.
15
97
Gys
15
86
Dra.
15
93
Ani.
A
60
Ani.
7
75
Ani.
7
120
Dra.
15
111
Dra.
11
98
Act.
7
113
Ani.
11
80
Dra.
15
148
Ani.
A
87
Dok. u.censur
87

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

Fam.
7
Dra.
15
Dra.
11
Act.
11
Dra.
11
Act.
11
Ani.
A
Dra.
7
Dok. u.censur
Dra. u. censur
Kom.
A
Dra.
7
Kom.
A
Klas.
A
Kom.
A
Klas.
A
Ani.
7
Gys.
15
Dra.
7
Ani.
A
Fam.
11
Ani.
7
Act.
15
Kom.
11
Gys.
15
Ani.
A
Act.
15
Thriller
15
Ani.
A
Kom.
7
Dra.
A
Kom.
A
Dra.
15
Adv.
11
Dra.
11
Adv.
11
Dra.
11
Dra. u.censur
Fam.
7
Fam.
7
Fam.
7
Fam.
7

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

99
117
119
147
118
128
46
109
95
89
117
117
72
72
87
53
125
90
125
65
93
105
119
90
90
75
87
84
74
100
100
93
118
88
113
104
103
96
102
91
93
94

3D

X

BR

DVD Udlejer
SF Studios
Miracle
Nordisk
X
Angel
Disney
Disney
UIP
Nordisk
Scanbox
SF Studios
SF Studios
Disney
SF Studios
Angel
Angel
ReelPictures
SF Studios
X
Angel
X
Angel
X
Filmbazar
X
41Shadows
UIP
X
Angel
X
Camera
UIP
ØFP
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

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

X

X
X
X
X
X
X

Disney
Filmbazar
ØFP
Disney
Scanbox
Disney
Copenhagen B
UIP
Camera
ØFP
AWE
AWE
Miracle
Miracle
Miracle
Miracle
Camera
UIP
AWE
SF Studios
Angel
Disney
SF Studios
Nordisk
SF Studios
Angel
UIP
ReelPicturesNordisk
UIP
AWE
Nordisk
Nordisk
SF Studios
AWE
Disney
Nordisk
41Shadows
Angel
Angel
Angel
Angel

Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

Titel
DK
De Fem på nye eventyr, Tyskland 2014
X
De Forbandede År, DK 2020
X
De Frivillige, DK 2019
X
De Særlige, Frankrig 2019
De tre Detektiver - Mission: Skeletøens hemmelighed, Tysk. 2007 X
De tre Detektiver - Mission 2: Spøgelsesslottet, Tysk. 2009
X
De urørlige, Frankrig 2011, KB-13
De utrolige 2, USA 2018 + org. version, KB-19
X
Deadpool 2, USA 2018
Deepwater Horizon, USA 2016
Den anden side, DK 2017
X
Den danske pige, USA/GB 2015
Den eventyrlige park, USA 2019
x
Den Gode Dinosaur, USA 2015, KB-16
X
Den grønne cykel, Saudi Arabien 2012
Den Kæmpestore Bjørn, DK 2011, KB-11
X
Den lille afskyelige snemand, USA 2019 - NYH-20
X
Den lille grå traktor Fergie, Norge 2016, KB-17
X
Den lille Julemand og det magiske snefnug, Frank. 2013 X
Den lille Julemand, Frank. 2010 - KB-13
X
Den lille pige og Profeten, Canada m.fl. 2014, KB-17
X
Den Lille Prins, USA 2016, KB-16
X
Den lille Vampyr, DK/Tyskl./GB, KB-18
X
Den Magiske Juleæske, DK 2016, KB-17
X
Den Skyldige, DK 2018
x
Den store stygge ræv, Frankrig 2017, KB-19
X
Den store venlige kæmpe, USA 2016, KB-17
X
Den største lille gård, USA 2020
Den syvende dværg, Tyskland 2014
X
Den tid på året, DK 2018
x
Den unge Karl Marx, Tyskl./Frank./Belgien 2017
Den usynlige dreng, Italien 2014
Den utrolige historie om den kæmpestore pære, DK 2017, KB-18 X
Der kommer en dag, DK 2016, KB-16
X
Det magiske hus, Belgien 2013
X
Det spritnye testamente, Belgien 2015, KB-16
Det store nøddekup 2, Canada/USA/Kina/Sydkorea 2017 X
Det store Nøddekup, USA/Canada/Sydkorea 2014
X
Det store stilehæfte: Krigsdagbogen, Ungarn 2013
Detektiverne, DK 2013, KB-14
X
Difret, Etiopien 2014
Ditte og Louise, DK 2018
x
Divergent, USA 2013, KB-14
Dobbeltspil, USA/DK/Canada 2018
Doctor Sleep, USA 2019 - kan bookes til 6/11-20
Doctor Strange, USA 2016, KB-17
Dolittle, USA 2020 - NYH-20
X
Downsizing, USA 2017
Dragejægerne, Frankrig/Tyskland 2008, KB-11
X
Drengen med cyklen, Belgien 2011
Drengen med det tikkende hjerte, Belgien 2013, KB-15
X
Drengen og Verden, Braslilen 2013, KB-15
u.tale
Drengen trænger til frisk luft, Tyskland 2018 - fra 1/1-21
Dronningens Corgy, Belgien 2019
X
Dræberne fra Nibe, DK 2016
X
Drømmebyggerne, DK 2020 - NYH-20
X
Dumbo, USA 2019 + org. sprog - NYH-20
X
Dyrene i Hakkebakkeskoven, Norge 2017, KB-17
X

Genre Censur Min.
Fam.
7
96
Dra.
15
153
Dra.
11
93
Dra.
7
114
Fam.
11
91
Fam.
11
97
Dra
7
112
Ani.
7
118
Act.
15
119
Act.
15
107
Dok.
7
93
Dra.
11
120
Ani.
7
85
Ani.
7
101
Dra.
A
97
Ani.
7
73
Ani.
7
97
Fam.
A
78
Ani.
A
82
Ani.
A
80
Ani.
7
84
Ani.
7
108
Ani.
7
82
Ani.
7
81
Thriller
11
85
Ani.
A
83
Adv.
7
117
Dok.
7
91
Ani.
7
87
Dra.
7
103
Dra.
11
118
Act.
4-6 kl.
100
Ani.
A
78
Dra.
15
119
Ani.
7
85
Kom.
11
113
Ani.
A
91
Ani.
7
85
Dra.
15
113
Fam.
7
88
Dra. u.censur
99
Kom.
15
150
Act.
11
140
Dra.
15
108
Gys.
15
152
Act.
11
115
Fam.
7
104
Dra.
7
135
Ani.
7
80
Dra.
11
87
Ani.
7
88
Ani.
7
80
Dra.
Afv.
100
Ani.
7
85
Fam.
11
88
Ani.
7
81
Fam.
7
112
Ani
A
72

2D

Echo, Island 2019 - fra 1/1-21
Edie, GB 2017
Edmond, Frankrig 2018
Efter stormen, Japan 2016
El Angel, Argentina 2018
Ellevilde Ella, Norge 2020 - NYH-20
Emil & Ida fra Lønneberg, Sverige 2013, KB-14
Emma og Julemanden, DK 2015, KB-16
En helt almindelig familie, DK 2020 - NYH-20
En hustlers dagbog, Sverige 2017

Dra.
7
Dra.
A
Dra.
A
Dra. u.censur
Dra.
15
Ani.
A
Ani.
A
Fam.
7
Fam.
7
Dra.
15

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

80
102
113
117
119
79
62
91
93
97

3D

BR

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

X
X
X
X

X

X
X

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

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

DVD Udlejer
X
Angel
Scanbox
SF Studios
Scanbox
X
Angel
X
Angel
Scanbox
Disney
Disney
Nordisk
Scanbox
UIP
UIP
Disney
X
ØFP
X
Copenhagen B
UIP
Sweet Chili
X
Angel
X
Angel
X
Angel
Scanbox
Copenhagen B
Copenhagen B
Nordisk
X
Angel
Nordisk
X
Angel
X
Scanbox
Nordisk
X
AWE
X
Angel
Nordisk
Nordisk
Angel
X
41Shadows
Angel
Angel
X
Miracle
SF Studios
X
Angel
Nordisk
Nordisk
SF Studios
SF Studios
Disney
UIP
UIP
X
Angel
X
ØFP
X
Scanbox
X
ØFP
Angel
X
Sweet Chili
Nordisk
SF Studios
Disney
SF Studios
X

X

X

X

ØFP
AWE
AWE
ØFP
Miracle
Scanbox
SF Studios
Scanbox
Nordisk
Filmbazar

55

Titel
En Hvid Hvid Dag, Island 2019
En kat i Paris, Frankrig 2010, KB-13
En kongelig affære, DK 2012
En mand der hedder Ove, Sverige 2016
En uge og en dag, Israel 2016
Engle går i hvidt, Kina 2018
EN-TO-TRE-NU! DK 2016
Ernest & Celestine, Frankrig 2012, KB-14
Eventyret om Askepot, USA 2015, KB-15

Genre Censur Min.
Dra. u.censur 109
Ani.
7
70
Dra.
11
138
Kom.
11
116
Kom. u.censur
98
Dra.
15
107
Ung.
11
97
Ani.
A
80
Adv.
7
114

2D
X
X
X
X
X
x
X
X
X

F for Får 2: Fårmageddon, GB 2019 - NYH-20
u.tale
F for får, GB 2013, KB-15
u.tale
Falkehjerte, DK 1999
X
Familien Addams, USA 2019
X
Familien Bélier, Frankrig 2014, KB-15
Familien Jul i nissernes land, DK 2016, KB-17
X
Familien Jul, DK 2014, KB-15
X
Fanny’s Journey, Frankrig 2016
Fantasten, DK 2017
X
Fantomdrengen, Frankrig 2015, KB-16
X
Far til 4 - Onkel Sofus vender tilbage, DK 2013, KB-14
X
Far til 4 – Tilbage til naturen, DK 2011, KB-12
X
Far til Fire - på toppen, DK 2017, KB-17
X
Far til fire i solen, DK 2018, KB-19
X
Far til Fires vilde ferie, DK 2015, KB-16
X
Farewell, The, USA 2019
Farvel til Tyskland, Tyskland/Belgien/Luxemb. 2018
Fasandræberne, DK 2014
X
Fast & Furious 7, USA 2015
Fast & Furious: Hobbs and Shaw, USA 2019
Fast and Furious 8, USA 2017
Felix på vilde eventyr, Kina 2019
X
Ferdinand, USA 2017, KB-18
X
Ferdinand, USA 2017, KB-18
X
Fergie gi’r’ den gas, Norge 2016
X
Fight Girl, Holland/Belgien 2018 - NYH-20
Find Dory, USA 2016, KB-17
X
First Man, USA 2018
First Monday in May, The, USA, 2015
Fits, The, USA 2015, KB-18
Fjerkongens Rige, DK 2014, KB-14
X
Flaskepost fra P, DK 2016
X
Flip og Flop- Mission Umulig, Spanien 2014
X
Florida Project, The, USA 2018
Flugten fra Østtyskland, Tyskland 2018
Flugten til Nice, Frank./Canada/Tjekkiet 2017, KB-18
Flyvende Farmor, DK 2001
X
Fortællingen om Prinsesse Kaguya, Japan 2014
Fra Balkonen, Norge 2017
Fremad, USA 2020 + org. version - NYH-20
X
Fritzi: A revolutionary Tale, Tyskland 2019- fra 1/1-21
Frost 2, USA 2019 + org. version - NYH-20
X
Frøken Umulig, Frankrig 2016
Fuchsia den lille heks, Holland 2010, KB-13
X
Fægteren, Estland/Finland 2015
Før Frosten, DK 2019
x

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

87
89
80
87
104
88
90
98
97
84
88
90
88
90
90
100
102
120
137
134
136
90
106
106
84
90
103
141
90
72
78
111
91
115
126
110
78
137
85
102
90
104
90
95
93
104

X
X

Gemini Man, USA 2019
Genopdagelsen, DK 2019
Geronimo, Frankrig 2014
Get Out, USA 2017, KB-18
Ghost in the Shell, USA 2017
Giant Little Ones, Canada 2018
Girl Asleep, Australien 2016, KB-17
Girl with All the Gifts, The, USA/GB 2016, KB-17
Girl, Belgien 2019, KB-19
Girlhood, Frankrig 2014, KB-15
Girls Lost, Sverige 2016, KB-18
Glaskisten på Isbjerget, DK 2014, KB-15

Act.
Dok.
Dra.
Gys
Act.
Dra.
Ung.
Gys.
Dra.
Dra.
Ung.
Ani.

116
74
107
104
106
93
77
111
105
112
106
79

56

DK
X
X

X
X
X

X

X

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

3D

BR

X

DVD Udlejer
X
ØFP
X
Angel
Nordisk
Nordisk
X
ØFP
X
ØFP
UIP
X
Angel
Disney

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

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
x
X
X
X
X

X
X

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

X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

SF Studios
SF Studios
Angel
SF Studios
Scanbox
Angel
Angel
Angel
Nordisk
Angel
Nordisk
Nordisk
Nordisk
Nordisk
Nordisk
Angel
Angel
Nordisk
UIP
UIP
UIP
Sandrew M
Disney
Disney
Sweet Chili
Angel
Disney
UIP
41Shadows
AWE
Copenhagen B
Nordisk
Angel
Scanbox
AWE
AWE
Miracle
Camera
ØFP
Disney
Angel
Disney
Angel
Angel
ØFP
Nordisk
UIP
DaBUF
ØFP
UIP
UIP
Angel
Miracle
Miracle
Filmbazar
ReelPictures
Filmbazar
Copenhagen B

Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

Titel
Glass, USA 2019
Glasslottet, USA 2017
Good Boys, USA 2019
Gooseboy, DK 2019 - NYH-20
Greatest Showman, The, USA 2017
Green Book, USA 2019
Grinchen, USA 2018
Grudge, The, USA 2020
Grusomme mig 3, USA 2017, KB-18
Grænse, Sverige 2018
Guardians of the GalaXy Vol 2, USA 2017 - KB-18
Gud taler ud, DK 2017
Guldkysten, DK 2015
Gummi T, DK 2012, KB-13
Gysensten Slot, Tyskland 2016
Gøg og Gokke, USA 2019

DK

X
X
X
X
X
X
X

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

Min.
129
127
89
87
105
130
90
94
90
110
136
105
114
80
92
98

2D
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
X
X
X

X
X

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

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

96
106
75
91
92
168
90
120
111
169
169
90
144
81
72
122
95
88
85
52
89
140
93
146
143
123
137
93
106
98

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

I Am Not Your Negro, USA 2016
I blodet, DK 2016
I Kill Giants, Belgien/USA/GB, KB-19
I min datters navn, Frank./Tyskl. 2016
I morgen danser vi, Georgien 2019
I Morgen, Frankrig 2015
I trygge hænder, Frankrig 2018
Idealisten, DK 2015
Idol, The, Palæstina 2016, KB-16
If I stay, USA 2014
Imitation Game, The, USA 2014
Inderst Inde, USA 2015, KB-16
Inferno, USA 2016
Instant family - når 2 bliver til 5, USA 2018, KB-19
Insurgent, USA 2015, KB-15
Inuk, Frank./Grønland 2010
Invisible man, The, USA 2020
Iqbal og den hemmelige opskrift, DK 2015, KB-16
Iqbal og den indiske juvel, DK 2018, KB-19
Iqbal og Superchippen, DK 2016, KB-17
Isblomstens hemmelighed & Den glemte ting, DK 2012, KB-13

Dra.
Dra.
Dra.
Dra.
Drama
Dok.
Dra.
Dra.
Dra.
Dra.
Dra.
Ani.
Act.
Dra.
Adv.
Adv.
Gys.
Fam.
Fam.
Fam.
Ani.

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

95
104
106
87
113
118
110
114
100
106
114
102
120
118
140
90
124
90
76
84
43

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

X
x
X
X

BR

X
X
X

X

Hacker, DK 2019, KB-19
X
Halloween, USA 2018
Hannibal & Jerry, DK 1996
X
Happytime Murders, The, USA 2018
Harpiks, DK 2019
X
Hateful Eight, The, USA 2015
Heksejægerne, Serbien 2018
X
Hellboy, USA 2019
Hjertets hvisken, Japan 1995
Hobbitten: Dragen Smaugs ødemark, NZ 2012
Hobbitten: En uventet rejse, USA 2012
Hobbyhorse Revolution, Finland 2017, KB-18
Hobitten - Femhærslaget, USA/NZ 2014
Hodja fra Pjort, DK 2018, KB-18
X
Hokus Pokus Alfons Åberg, Sverige 2013, KB-14
X
Homesman, The, Frankrig/USA 2014
Honey Boy, USA 2019
Honning Margrethe og Eventyrhaven, Frank./Luxemb. 2017x
Hotel Europa, Frank./Bosnien 2016
Houdini, DK 2014
X
Hulemanden Sten, USA 2018, KB-18
X
Human Flow, Tyskland 2017
Hundeliv, DK 2016
X
Hunger Games - Catching Fire, USA 2013, KB-14
Hunger Games, The, USA 2012
Hunger games: Mockingjay part 1, The, USA 2014
Hunger Games: Mockingjay part 2, USA 2015, KB-16
Hustle, The, USA 2019
Hvad vil folk sige, Norge 2018, KB-18
Hver dag, USA 2018

X

3D

X

DVD Udlejer
Disney
Nordisk
UIP
SF Studios
Disney
Nordisk
UIP
SF Studios
UIP
x
Camera
Disney
Scanbox
SF Studios
SF Studios
X
Angel
UIP

X

X
X
X
X
X

X

X
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

Scanbox
UIP
Miracle
SF Studios
Nordisk
Scanbox
Angel
UIP
Camera
SF Studios
SF Studios
ReelPictures
SF Studios
UIP
Nordisk
Scanbox
SF Studios
SF Studios
ØFP
Copenhagen B
SF Studios
Nordisk
UIP
Nordisk
Nordisk
Nordisk
Nordisk
SF Studios
ØFP
SF Studios
ØFP
Scanbox
Camera
AWE
Reel Pictures
41Shadows
AWE
SF Studios
Angel
SF Studios
SF Studios
Disney
UIP
UIP
Nordisk
Camera
UIP
Nordisk
SF Studios
Nordisk
Copenhagen B

57

Titel
Isle of Dogs, USA 2018
It Follows, USA 2014, KB-16
IT: Chapter 2, USA 2019 - kan bookes til 4/9-20
Ixcanul - Vulkanen, Frankrig 2015

DK
X

Jakob og Peter Plys, USA 2018 + org. version, KB-19
Jason Bourne, USA 2016
Jeg er William, DK 2017, KB-18
Jeg hedder Ernesto, ArgentIna 2011
Jigsaw, USA/Canada 2017
Jimmy’s Hall, Frankrig/Irland/GB 2014
Johnny English slår til igen, Frank./USA/GB 2018
Jojo Rabbit, USA 2019
Joker, USA 2019 - kan bookes til 2/10-20
Journal 64, DK 2018
Jul i Bakkekøbing, Norge 2013
Julemandens Datter, DK 2018, KB-19
Jumanji: The Next Level, USA 2019 - NYH-20
Junglebanden, Frankrig 2017
Junglebogen, USA 2016
Jurassic World 2: Fallen Kingdom, USA 2018
Jurassic World, USA 2015
Justin og de tapre riddere, Spanien 2013

X

Kaninbjerget, GB 1978, NY dig. kopi
Kapernaum, USA/Libanon 2018, KB-19
Kapgang, DK 2014
Kaptajn Bimse, DK 2019 - NYH-20
Kaptajn Sabeltand og den magiske diamant, Norge 2020 - fra 1/1-21
Kasper og Sofie - ud på tur, Norge 2017
Kauwboy, Holland 2012
Khumba, Sydafrika 2013
Kidnapning, DK 2017, KB-18
Kiki - den lille heks, Japan 2014, NY Live-action udg.
Killing Ground, Australien 2016
Kirikou og de vilde dyr, Frank. 2005, KB-07
Kirikou og Troldkvinden, Belgien 1998, KB-01
Kiwi & Strit, DK 2016
Klassefesten 2, DK 2013
Klassefesten 3, DK 2016
Klassefesten, DK 2011
Klovn Forever, DK 2015
Klovn the Final, DK 2020 - fra 1/1-21
Klovn the Movie, DK 2010
Kollektivet, DK 2015
Kon-tiki, Norge 2012
Korsvejen, Tyskland 2014
Krig, Sverige/DK 2017
Krigen, DK 2015
Kriger, Tyskland 2011
Krigsfotografen, DK 2019
Krokodillebanden 3, Tyskland 2011
Krokodillebanden vender tilbage, Tysk. 2010, KB-13
Krokodillebanden, Tyskland 2009, KB-13
Kubo - den modige samurai, USA 2016, KB-17
Kursk, Belgien/Luxemb. 2018
Kvinde på krigsstien, Island 2019
Kvinden i buret, DK 2013
Kvinder i for store herreskjorter, Norge 2015
Kys mig, for fanden, Norge 2013, KB-16
Kæledyrenes hemmelige liv 2, USA 2019 - NYH-20
Kæledyrenes hemmelige liv, USA 2016, KB-17
Kæmpen, Sverige/DK 2016, KB-18
Kære Far, Sverige 2017
Kærlighed ved første slag, Frankrig 2014, KB-16
Kød og blod, DK 2019
La La Land, USA 2016
Lad de døde hvile, DK 2018

58

Genre Censur
Ani.
7
Gys.
15
Gys.
15
Dra.
11

Min.
102
100
169
93

2D
X
X
X
X

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

104
123
86
112
91
109
88
108
123
118
76
94
123
97
106
126
124
92

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

92
121
108
75
Afv.
84
81
82
81
109
89
75
74
36
95
101
95
99
95
94
112
119
107
84
115
100
78
81
90
98
101
117
100
96
106
90
86
87
86
91
98
90

X
X
X
X
X
X
X

X

Ani.
11
Dra.
11
Dra.
11
Fam.
A
Ani.
Afv.
Fam.
6+
Dra.
11
Ani.
7
Fam.
7
Ani.
A
Gys
15
Ani.
A
Ani.
A
Ani.
A
Kom.
11
Kom.
7
Kom.
11
Kom.
15
Kom.
11
Kom.
11
Dra.
11
Dra.
11
Dra.
11
Dra. u.censur
Dra.
15
Dra.
15
Dok.
15
Fam.
A
Fam.
7
Fam.
7
Ani.
7
Dra.
15
Kom.
11
Dra.
15
Kom.
15
Ung.
11
Ani.
7
Ani.
7
Dra.
11
Dra.
15
Kom.
11
Dra.
15

X

Kom.
A
Kom. u.censur

128
100

X

x
X
X
X

X

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

X
X
X
X
X
X
X
X

3D

BR

X

DVD Udlejer
Disney
X
Angel
SF Studios
X
ØFP

X

Disney
UIP
SF Studios
Filmbazar
Nordisk
ØFP
UIP
Disney
SF Studios
Nordisk
Nordisk
Scanbox
SF Studios
Angel
Disney
UIP
UIP
Scanbox

X
X

X
X
X

X

X
X
X
x

X
X

X
X
X
X
X
X

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

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

Miracle
Scanbox
Nordisk
41Shadows
Nordisk
Sweet Chili
Angel
Scanbox
UIP
Angel
Angel
Scanbox
Angel
Copenhagen B
Nordisk
Nordisk
Nordisk
Nordisk
Nordisk
Nordisk
Nordisk
Nordisk
Miracle
Copenhagen B
Nordisk
Angel
Camera
Angel
Angel
Angel
UIP
UIP
Camera
Nordisk
ØFP
Filmbazar
UIP
UIP
Scanbox
ØFP
Angel
Scanbox
Nordisk
DaBUF

Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

Titel
DK
Lad mig falde, Island 2018
Lady Bird, USA 2018, KB-18
Lammet, Etiopien 2015, KB-16
Landet af Glas, DK 2018, KB-19
X
Lang Historie Kort, DK 2015
X
Laputa: Slottet i himlen, Japan 1986, DK tale på BR, KB-13
Last Christmas, USA 2019
Lazzaro den lykkelige, Italien 2018
Legenden om Jordhavet, Japan 2006, KB-08
Les Miserables, Frankrig 2019
Lev Stærkt, DK 2013, KB-14
X
Levende Slot, Det, Japan 2004, KB-06
X
Life, Animated, USA/Frankrig 2016
Lion, Australien 2016, KB-17
Little Men, USA 2016, KB-17
Little Wing, Finland 2016
Liv sover vild, Sverige 2016
X
Logan Lycky, USA 2017, KB-18
LOL, USA 2012
London has fallen, USA/GB 2016
Lore, Tyskland 2012
Los Bando, Norge 2018, KB-19
Love & Friendship, Frankrig m.fl. 2016
Love, Simon, USA 2018, KB-19
Lucky Luke: Mod Vest, Frankrig 2008, KB-09
X
Lucky, USA 2017
Luna og den magiske krystal, Tyskland 2019 - fra 1/1-21 X
LunchboX, The, Frank./Indien 2013
Lykke-Per, DK 2018
x
Lyset i Havet, USA/GB/NZ 2016
Lysets Nostalgi, Chile m.fl. 2010
Lægen fra Chaussy, Frankrig 2016
Løvernes Konge, USA 2019 + org. sprog - NYH-20
X

Genre Censur Min.
Dra.
15
136
Ung
7
94
Dra.
7
94
Adv.
7
89
Kom.
7
99
Ani.
7
124
Kom.
A
102
Dra.
15
125
Ani.
A
113
Dra.
15
102
Dra.
11
90
Ani.
7
119
Dok.
7
92
Dra.
11
119
Dra.
A
85
Dra. u.censur 100
Fam.
0 kl. <
76
Kom.
11
119
Dra.
A
97
Act.
15
121
Dra.
15
109
Kom.
7
91
Dra.
A
92
Ung
7
109
Ani.
A
90
Dra.
A
88
Ani.
Afv.
89
Dra.
A
100
Dra.
7
168
Dra.
11
130
Dok. u.censur
90
Dra.
7
102
Fam.
11
118

2D
X
X
X
X
X
X
X
X

Made in Bangladesh, Indien 2019
Magic in the Moonlight, USA 2014
Magnificent Seven, The, USA 2016
Maleficient: Mistress of Evil, USA 2019 - NYH-20
Man who stole Banksy, The, Italien 2018
Mandela: Vejen til frihed, GB/SA 2013
Marcus og Martinus, Norge 2016
Maries historie, Frankrig 2014
Markedets lov, Frankrig 2015
Marnie min hemmelige veninde, Japan 2014, KB-16
Marshland, Spanien 2014
Mary og troldkvindens blomst, Japan 2017, KB-19
Mary Poppins vender tilbage, USA 2018 + org. version, KB-19
May God save Us, Spanien 2016
Maze Runner: Dødskuren, USA 2018
Med Krop og Sjæl, Ungarn 2017
Mediterranea, Frankrig/Tyskland m.fl. 2015
Men In Black: International, USA 2019
Mennesker bliver spist, DK 2015
Mens vi lever, DK 2017, KB-18
Mesterdetektiven Shelock Gnomes, USA 2018
Mia & Migoo, Frankrig 2008, KB-12
Mid90s, USA 2019 - NYH-20
Midnight Sun, USA 2018
Midsommar, Sverige 2019
Mig før dig, USA 2016
Mikro og Diesel, Frankrig 2015
Min lille søster, Sverige 2015, KB-16
Min Nabo Totoro, Japan 1988, KB-08
Min sommer med Tess, Holland/Østrig 2018 - NYH-20
Minder fra i går, Japan 1991
Minding the Gap, USA 2018
Minions 2, USA 2020 - fra 1/1-21
Minions, USA 2015, KB-16
Minisekterne på nye eventyr, Frankrig 2018, KB-19

Dra.
11
Dra.
A
Act.
11
Adv.
11
Dok.
7
Dra.
11
Dok.
A
Dra.
15
Dra. u.censur
Ani.
7
Thriller
15
Ani.
7
Fam.
A
Thriller
15
Adv.
15
Dra.
15
Dra.
15
Act.
11
Dra.
A
Ung
11
Ani.
7
Ani.
7
Dra.
15
Ung
11
Gys.
15
Dra.
A
Kom.
13+
Dra.
11
Ani.
A
Dra.
10+
Ani.
A
Dok.
11+
Ani.
Afv.
Ani.
7
Ani.
A

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

Filmkatalog - 2020/2021

X
X

X
X
X
X

X

X
X
X

95
93
133
119
93
146
86
95
93
103
105
103
128
127
142
116
107
115
104
98
86
91
85
91
140
104
105
95
86
88
118
93
Afv.
91
92

3D

BR

X
X
X

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

X

X
X

X
X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X

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

DVD Udlejer
AWE
UIP
X
ØFP
Scanbox
SF Studios
X
Camera
UIP
X
Camera
X
Camera
Filmbazar
Nordisk
X
Camera
X
Miracle
X
Scanbox
X
Angel
X
Filmbazar
SF Studios
Scanbox
Scanbox
Nordisk
X
Miracle
Sweet Chili
X
Angel
Disney
X
Angel
X
AWE
X
Angel
Scanbox
Nordisk
Nordisk
X
ØFP
X
AWE
Disney

X

X

ØFP
Scanbox
SF Studios
Disney
41Shadows
Scanbox
Scanbox
Filmbazar
ØFP
Camera
41Shadows
Angel
Disney
41Shadows
Disney
ØFP
ØFP
SF Studios
Nordisk
SF Studios
SF Studios
Angel
Angel
Nordisk
Nordisk
SF Studios
Angel
Scanbox
Camera
Angel
Camera
Angel
UIP
UIP
UIP

59

Titel
DK
Miseducation of Cameron Post, The, USA 2019, KB-19
Miss Peregrines Home for Peculiar Children, USA 2016, KB-17
Mission Impossible: Rogue Nation, USA 2015
Mission: Impossible 6 - Fallout, USA 2018
Mission: Red Julemanden, USA 2015
X
Mit liv som squash, Frankrig 2016, KB-17 + org. Version
X
Mit ustyrlige hjerte, Tyskland 2017
Mod Naturen, Norge 2014
Mod Solnedgangen, Japan 2018
Model, The, DK 2015
Mommy, Canada 2014
Monos, Colombia 2019
Monsieur Lazhar, Canada 2011
Monsters University, USA 2013
X
Moonrise Kingdom, USA 2012
Mortal Engines, USA 2018
Mud, USA 2012, KB-14
Mugge og Vejfesten, DK 2019 - NYH-20
X
Mulan, USA 2020 - fra 1/9-20
Mumitroldene på sommerferie, Finland 2014
X
Mumitroldenes Vinter - Bliver det jul i år?, Finland/Polen 2017 X
Mummy, The, USA 2017
Mustang, Frankrig/Tyrkiet 2015, KB-16
My little pony - Filmen, USA 2017
X
Mysteriet om Hr. Link, USA 2019 - NYH-20
Mysteriet ved Slack Bay, Frank./Tyskl. 2016
Mænd og Høns, DK 2015
Mødregruppen, DK 2019
x
Månens Vogter, Frankrig 2014, KB-17
X

Genre Censur Min.
Ung.
15
91
Adv
11
Act.
11
131
Act.
11
147
Ani.
A
84
Ani.
7
66
Dra.
7
104
Dra.
15
80
Dra. u. censur 101
Dra.
15
108
Dra.
15
137
Dra.
15
102
Dra.
15
94
Ani.
7
111
Dra.
7
94
Adv.
11
128
Dra.
7
125
Ani.
A
80
Adv.
11
115
Ani.
A
80
Ani.
A
82
Gys.
15
107
Dra.
11
97
Ani.
7
99
Ani.
7
94
Kom.
11
122
Kom.
15
104
Kom.
7
99
Ani.
7
86

Nabospionen, DK 2017, KB-18
Nattergalen, Frankrig/Kina 2013
Nausicaä – fra vindenes dal, Japan 1984
Neon Demon, The, DK/Frankrig/USA 2016
Nerve, USA 2016, KB-17
New Kid, The, Frankrig 2015
Night Moves, USA 2013
Niko 2 - De Flyvende Brødre, Finland, DK 2012
Nordvest, DK 2013
Nr. 7, DK 2016
Nøddeknækkeren og de fire kongeriger, USA 2018
Når dyrene drømmer, DK 2014, KB-15
Når vinden rejser sig, Japan 2013

Ani.
A
Dra.
A
Ani.
11
Gys.
15
Act.
11
Dra.
5-8 kl.
Dra.
15
Ani.
7
Dra.
15
7-12 år
7
Fam.
7
Gys.
15
Ani.
7

77
100
116
110
96
81
112
76
91
76
99
84
126

X
X

Kom.
7
Kom.
10+
Dok.
7
Dok. u.censur
Dra.
15
Dra.
A
Act
15
Fam.
6+
Adv.
7
Ani.
A
Kom.
A
Ani.
A
Ani.
A
Gys.
15

99
96
40
72
161
106
85
82
88
91
96
84
76
109

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

Ani.
Fam.
Gys.
Dra.
Dra.
Dra.
Dra.
Dra.
X
X

95
95
100
108
132
103
133
97
7+
A

X
X
X
X
X
X
X
X
99
82

Office Christmas Party, USA 2016
Old Boys, UK 2018
Oleg og Krigen, DK 2018 - børneversion, KB-19
Oleg og Krigen, DK 2018 - org. version
Once Upon a time…in Hollywood, USA 2019
Onkel, DK 2019
Only God forgives, DK 2012
Op i det blå, Sverige 2017
Operation Arktis, Norge 2014, KB-17
Oppe på valmuebakken, Japan 2011
Ordets magt, Frankrig 2017
Orla Frøsnapper, DK 2011, KB-12
Otto er et næsehorn, DK 2013, KB-13
Overlord, USA 2018

X

X
X
X
X

X
X
X
X

Paddington 2, GB/Frank. 2017, KB-18
X
Paddington, Canada/GB 2014, KB-15
X
Painless, Spanien 2012
Papicha, Frankrig 2019
Parasite, Sydkorea 2019
Patriarken, NZ 2016
Patriots Day, USA 2016
Peanut Butter Falcon, The, USA 2019 - NYH-20 - fra 1/1-21
Peberbanden og den sorte konges forbandelse, Tyskland 2017
Peddersen og Findus - flytter hjemmefra, Tyskland 2018, KB-19

60

7
7
15
Afv.
15
u.censur
15
7
Fam.
Ani.

2D
X
127
X
X

3D

BR

X
X

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

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

DVD Udlejer
X
41Shadows
Disney
UIP
UIP
X
Scanbox
X
Angel
X
Angel
X
ØFP
X
ØFP
Nordisk
X
Camera
X
Angel
X
ØFP
Disney
X
Camera
UIP
Scanbox
Nordisk
Disney
X
Angel
X
Angel
UIP
Scanbox
Nordisk
UIP
X
AWE
Disney
Nordisk
X
Sweet Chili
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X

X

Copenhagen B
Filmbazar
Camera
Scanbox
Nordisk
Angel
Angel
Nordisk
Nordisk
Copenhagen B
Disney
Nordisk
Camera
Nordisk
Angel
DaBUF
DaBUF
SF Studios
ØFP
Scanbox
Nordisk
Nordisk
Camera
AWE
SF Studios
SF Studios
UIP
SF Studios
SF Studios
Camera
Angel
Camera
ØFP
Nordisk
Angel
Angel
SF Studios

Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

Titel
DK
Peddersen og Findus: Den bedste jul nogensinde, Tyskland 2016, KB-17
Peddersen og Findus: Den lille drillepind, Tyskland 2014, KB-15
People vs. Fritz Bauer, The, Tyskland 2016
Perlemorsknappen, Chile/Frankrig 2015
Pet Sematary, USA 2019
Peter og Dragen, USA 2016, KB-17
X
Peter Pedal på eventyr i junglen, USA 2015, KB-16
X
Pigen, Moderen og Dæmonerne, Sverige 2016
Pinnochio, Italien 2012, KB-14
X
PIP! Belgien 2010, KB-13
X
Pirates of the Caribbean: Salazar’s revenge, USA 2017
Pitch Perfect 2, USA 2015
Pitch Perfect 3, USA 2017
Pjuske flyver fra reden, Island 2018, KB-19
X
Play, Sverige 2011
Playmobil: Filmen, USA 2019 - NYH-20
X
Ponyo på klippen ved havet, Japan 2008, KB-10
X
Power Rangers, Canada/USA 2017
Prinsesse Mononoke, Japan 1997
Program, The, Frankrig/GB 2015
Psychobitch, Norge 2019 - NYH-20
På toppen af verden, DK/Frankrig 2015, KB-17
X

Genre Censur Min.
X
Ani
A
X
Ani.
A
Dra.
11
115
Dok. u.censur
82
Gys.
15
101
Adv.
7
103
Ani.
A
81
Dra.
15
93
Ani.
7
81
Dra.
A
81
Act.
11
129
Ung.
7
115
Kom.
7
93
Ani.
A
83
Dok.
15
119
Ani.
7
99
Adv.
7
100
Act.
A
125
Ani.
11
133
Dra.
7
103
Ung.
12+
111
Ani
A
81

2D
83
89
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

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

Adv.
Gys.
Dra.

11
15
u.censur

88
98
105

X
X
X

Rafiki, Kenya 2018
Reindeer Spotting, Finland 2010
Rejsen til Utopia, DK 2019
Riot Club, The, GB 2014
Robin Hood, USA 2018
Robinson Crusoe, Belgien/Frankrig 2016
Rocketman, GB 2019
Ronal Barbaren, DK 2011, KB-12
Rosita, DK 2015
Rum 213, Sverige 2017
Runway, The, Irland 2010

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

15
15
u.censur
15
11
7
11
11
A
10+
11

83
84
90
107
115
91
121
90
95
80
93

X
X
X
X
x
X
X
X
X
X
X

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

92
77
110
93
107
111
86
91
92
139
123
93
105
86
90
97
109
99
103
96
119
66
102
129
84
94
135
96
93
88

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

Salvation, The, DK 2014
Sam Sam, Frankrig 2020 - fra 1/1-21
Sameblod, Sverige/Norge/DK 2016
Sangen fra havet, Belgien/DK 2014, KB-15
Sauls Søn, Ungarn 2015
Scary Stories to Tell in the Dark, Canada 2019
Searching for Sugarman, SE/GD 2012
Selfish Giant, The, GB 2013, KB-14
Selvhenter, DK 2019
Ser du månen, Daniel, DK 2019
Shape of water, The, USA 2017
Shelley, DK 2016
Sidste stop, USA/GB/Frank. 2018
Sig det’ er løgn Luis, DK/Tyskland 2018, KB-19
Sikke et cirkus, DK 2017, KB-18
Sinister 2, USA 2015
Sinister, USA 2012
Sir, Frankrig/Indien 2018
Skammerens Datter II: Slangens gave, DK 2019, KB-19
Skammerens datter, DK 2015, KB-15
Skin, USA 2018
Skjold og Isabel, DK 2018, KB-19
Skyscraper, USA 2018
Skønheden og Udyret, USA 2017, KB-17 + org. Version
Slow West, New Zealand 2015
Smagen af Toscana, Italien 2018
Snowden, Tyskland/USA 2015
Sommeren 1993, Spanien 2017
Sommeren ‘92, DK 2015
Sommeren med Sangaile, Frankrig 2015
Filmkatalog - 2020/2021

X
X
X
X

X
X
X

X

X
X

x
X
X
X

X

3D
X
X

BR

X

X
X

X
X
X
X
X

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

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X

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

61

Titel
DK
Sommerfuglene, Tyrkiet 2018
Songs for AleXis, DK 2014
Sonic the Hedgehog, USA 2020
Sorgenfri, DK 2016
X
Sorry we missed you, GB 2019
Soul, USA 2020 - fra 1/1-21
X
Souvenir, Frank./Belg./Luxemb. 2016
Sparrows, DK/Island 2015
Spectre, USA 2015
Spider-Man: Far From Home, USA 2019 - NYH-20
Spioner på Missioner, USA 2019 + org. version - NYH-20 X
Spud Milton..., Sydafrika 2010, KB-12
Spy who dumped me, The, USA 2018
Spøgelsesjægerne, Tyskland 2015
X
Square, The, Sverige/DK/Frank./Tyskl. 2017
Star Trek: Beyond, USA 2016
Star Wars: The rise of skywalker, USA 2019 - NYH-20
Steppeulven, Dk 2015
X
Stor som en sol, DK 2018
Stormy - sammen er vi frie, Tyskland 2012, KB-15
X
Stormy 2, Tyskland 2015
X
Stormy 3, Tyskland 2017
X
Stormy 4, Tyskland 2019
Strangers: Prey at Night, The, USA 2018
Sune vs. Sune, Sverige 2018 - NYH-20
X
Superkatten Zorba, Italien 1998
X
Svampebob 3: På vild flugt, USA 2020 - fra 1/1-21
X
Syng, USA 2016, KB-17
X
Systemsprenger, Tyskland 2019 - fra 1/1-21
Syv minutter over midnat, USA 2016, KB-17
Sådan træner du din drage 3, USA 2019, KB-19
X

Genre Censur
Kom.
7
Dok.
15
Fam.
7
Gys.
15
Dra.
15
Ani.
Afv.
Dra.
7
Dra.
15
Act.
11
Act.
11
Ani.
7
Kom.
11
Act.
15
Fam.
7
Kom.
15
Act.
11
Adv.
11
Dra.
15
Dok.
7
Fam.
A
Fam
7
Fam.
7
Ung.
7
Gys.
15
Fam.
8+
Ani.
A
Ani.
Afv.
Ani.
A
Dra.
Afv.
Dra.
11
Fam.
7

T.S. Spivet - Det unge geni, USA 2013
Tad Stones – den fortabte eventyrer, Spanien 2012, KB-14 X
Taken 2, USA 2012
Taken 3, Frankrig 2014
Tale of Tales, Frankrig/Italien/GB 2015
Tanna, Australien 2015
Tavshedens labyrint, Tyskland 2015
Team Albert, DK 2018, KB-19
X
Team Hurricane, DK 2017, KB-18
X
Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the shadows, USA 2016
Terminator: Dark Fate, USA 2019
Ternet Ninja, DK 2018, KB-19
x
Thelma, Norge 2017, KB-18
Thor: Legenden Fra Valhalla, Island 2011
X
Thor: Ragnarok, USA 2017
Tigermælk, Tyskland 2017
Tigre og Tatoveringer, DK 2010, KB-11
X
Til Havet. MeXico 2009
Til Sama, Syrien 2019 - fra 1/1-21
Til Ungdommen, Norge 2013
Tilbage til Montauk, Tyskland 2017
To minutters stilhed, Tyskland 2018, KB-19
Tomb Raider, USA/GB 2018
Tomboy, Frankrig 2011, KB-14
Tordenskjold og Kold, DK 2016
X
Toy Story 4, USA 2019 + org. version - NYH-20
X
Train to Busan, Sydkorea 2016
Transformers: The last knight, USA 2017
Transit, Tyskland 2019
Transnistra, Holland 2019
Trolls på verdensturné, USA 2020
X
Truth or dare, USA 2018
Træk vejret, Frankrig 2014, KB-16
Trækfugle, Canada 2015
X
Trækfugle, Colombia 2019
Tschick, Tyskland 2016
Tårnet, Frank./Norge 2018

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

62

11
7
15
15
15
u.censur
15
A
u.censur
Act.
Act.
15
Ani.
11
Gys
15
Ani.
7
Act.
11
Kom.
13+
Ani.
A
Dok.
7
Dok.
Afv.
Dok.
11
Dra.
A
Dra.
11
Act.
11
Dra.
7
Dra.
15
Ani.
A
Act.
15
Act.
11
Dra.
11
Dra.
A
Ani.
7
Gys
15
Dra.
15
Fam.
2-5 kl.
Dra.
15
Fam. 6-9 kl.
Dra.
11

Min.
117
74
99
81
101
Afv.
90
99
148
129
102
108
116
99
142
122
142
107
80
105
103
106
102
85
89
80
Afv.
108
118
108
104

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

105
92
91
108
125
100
124
81
97
11
128
82
116
83
130
106
44
70
100
118
106
111
118
82
98
99
118
149
101
93
90
100
91
84
125
93
74

X
X
X
X
X
X
X
X
X
112
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

3D

BR

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
x

DVD Udlejer
X
AWE
Copenhagen B
UIP
SF Studios
Scanbox
Disney
X
AWE
X
ØFP
SF Studios
SF Studios
Disney
Miracle
Nordisk
X
Angel
Scanbox
UIP
Disney
SF Studios
ReelPictures
X
Angel
X
Angel
X
Angel
X
Angel
Angel
Nordisk
X
Angel
UIP
UIP
Angel
SF Studios
UIP
X
X

X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Angel
Angel
Scanbox
Scanbox
Camera
ØFP
Scanbox
SF Studios
Angel
UIP
Disney
Nordisk
Camera
Nordisk
Disney
Filmbazar
Copenhagen B
ØFP
ØFP
ØFP
AWE
Angel
SF Studios
Angel
SF Studios
Disney
ReelPictures
UIP
Camera
ØFP
UIP
UIP
Angel
Angel
ØFP
Angel
ØFP

Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

Titel
Ud og stjæle heste, Norge / Sverige / Danmark 2019
Udyret og hans lærling, Japan 2015, KB-16
Udyret, Sverige 2011
UglyDolls, USA 2019
Ulv i Fåreklæder, Rusland 2016
Ulvehunden, Frank./USA/Lux. KB-19
Under Sandet, DK 2015
Undercover, DK 2016
Underdog, Sverige/Norge 2014
Underverden, DK 2016, KB-17
Unge Ahmed, Belgien 2019 - fra 1/1-21
Unge Astrid, Sverige 2018
Us, USA 2019
Usynligt hjerte, DK 2019
Utøya 22. juli, Norge 2018

DK

Genre Censur Min.
Dra.
11
123
Ani.
7
119
Dra.
15
84
Ani.
7
93
Ani.
7
85
Ani.
7
85
Dra.
15
105
Kom.
11
95
Dra. u.censur
97
Act.
15
112
Dra.
Afv.
90
Dra.
7
123
Gys.
15
116
Dra.
15
89
Dra.
15
90

2D
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x

3D

Vaiana, USA 2017, KB-17
X
Valerian and the city of a thousand planets, Frank. 2017, KB-18
Valhalla, DK 1986 - NY digital kopi - KB-18
X
Valhalla, DK 2019 - NYH-20
X
Vi er de bedste, Sverige 2013, KB-15
Vi ses deroppe, Frankrig 2018
Victoria, Tyskland 2015
Vidunderbørn, Tyskland 2011, KB-14
Vilde Rolf smadrer internettet, USA 2019 + org. version, KB-19 X
Vildheks, DK 2018, KB-19
x
Villads fra Valby, DK 2015, KB-16
X
Villy og Monsterplaneten, Frankrig 2019
X
Vinterbrødre, DK 2017
Vitello, DK 2018, KB-18
X
Volcano, Island 2011
Vulkanen IXcanul, Frankrig 2015
Væbnet med ord & vinger

Ani.
Adv.
Ani.
Adv.
Ung.
Dra.
Dra.
Dra.
Ani.
Adv.
Fam.
Ani.
Dra.
Ani
Dra.
Dra.
Doc.

7
11
7
11
7
15
15 år
7
7
7
A
7
u.censur
A
11
u.censur
11

113
137
78
105
102
118
140
100
112
100
78
90
93
75
104
93
106

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

X
X

Warcraft, USA 2016
Way Way back, The, USA 2013, KB-14
Weathering with you, Japan 2020 - NYH-20
Weight of elephants, The, DK/NZ 2012
What if?, Canada/Irland 2013
What Richard did, Irland 2012
Where To Invade NeXt, USA 2016
Winkys Hest, Belgien 2005, KB-08 - NY digital kopi
Winnetous Søn, Tyskland 2015
Wolf and Sheep, DK/Sverige 2016
Wolfpack, The, USA 2015
Woman in black 2: Angel og death, The, Canada 2014
Wonder, USA 2017, KB-18
Wonderstruck, USA 2017
Workshop, Frankrig 2017

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

123
95
114
87
102
88
122
95
91
86
90
98
113
117
113

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

X

X+Y, GB 2014, KB-16
X-Men: The New Mutants, USA 2020

Ung.
Act.

11
Afv.

111
Afv.

X
X

Yao, Frankrig 2018
Yesterday, GB 2019 - NYH-20
You & Me Forever, DK 2012, KB-13
You´re neXt, USA 2011
Your Name, Japan 2016 - KB-18
You’re Ugly Too, Irland 2015, KB-16

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

A
7
11
15
7
7

103
116
85
90
106
81

X
X
X
X
X
X

7
7
7
15
11
7

83
78
97
99
102
108

X
X
X
X
X
X

7

79

X
X
x
X

X
X

X

Zambezia, Sydafrika 2012, KB-13
Zarafa, Frankrig 2012, KB-13
Zip og Zap og glaskuglebanden, Spanien 2013
Zombieland: Double Tab, USA 2019 - NYH-20
Zoolander 2, USA 2016
Zootropolis, USA 2015, KB-16

X

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

Æblet og Ormen, DK 2009

X

Ani.

Filmkatalog - 2020/2021

X
X
X

BR

X
X
X

DVD Udlejer
Camera
X
41Shadows
ØFP
SF Studios
X
Angel
X
Sweet Chili
Nordisk
X
Scanbox
X
Filmbazar
X
Scanbox
X
ØFP
Nordisk
UIP
ReelPictures
Nordisk

X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X
X
X
X

X
X

Disney
UIP
Nordisk
Nordisk
SF Studios
AWE
ReelPictures
Angel
Disney
Nordisk
UIP
Angel
ØFP
Angel
ØFP
ØFP
AWE
UIP
Scanbox
Camera
ØFP
Scanbox
Angel
Scanbox
ØFP
Angel
ØFP
Miracle
Scanbox
Nordisk
Scanbox
Angel
Angel
Disney
AWE
UIP
SF Studios
Scanbox
Camera
Angel
Scanbox
Angel
Angel
SF Studios
UIP
Disney
Copenhagen B
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