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Det blev et af de år, man helst vil glemme,
men aldrig kommer til. Det blev også et af
de år, hvor man mistede. Sin hverdag, sin
frihed og sine muligheder. Ikke mindst for
det frivillige arbejde, som I - ude i klub-
berne - normalt forsøder danske børn og
unge med i vores mange filmklubber. 

Og så mistede vi også noget helt andet. I
skrivende stund, en søndag i april, føles
det uundgåeligt at medtage, at vi har mi -
stet Ulrich Breuning. Et filmkatalog i
DaBUF-regi står på skuldrene af mangt og
meget, men i særlig grad de filmformid -
lere, der med indlevelse, viden og kær -
lighed til filmen, formår at gøre filmvisnin-
gen til en helt særlig oplevelse. Sådan én
formidler var Ulrich. Vi har mistet en ban-
nerfører for børnefilmen. En mand, der
tog kampen op for at insistere på, at
børne- og ungdomsfilmen kan noget helt
særligt. En kamp, som vi alle i DaBUF er en
del af og vil videreføre. Men Ulrichs
kampgejst og kærlighed til filmen, kan vi
ikke erstatte. Han vil blive savnet.

Årets film, omend de kommer i et lidt
mere sparsommeligt antal end sædvan-
ligt, gav også masser af bud på banner-
førere og frontkæmpere på hver deres

måde. Ikke mindst klimaforkæmperen,
Greta Thunberg, der fortælles om i den
fornemme dokumentar Greta. Samme
kamp for naturen optog Familien Bigfoot i
animationsfilmen for de yngre, imens den
ældste målgruppe blev forkælet af Ret-
færdighedernes ryttere, hvor humor og
hævnmotiv gik hånd i hånd. To andre
danske film, Julemandens datter 2 og
Malous jul, kæmpede for at finde
julestemningen frem - og Pinocchio
kæmper for at blive en rigtig dreng. Andre
film handlede om at kæmpe sig til en
meningsfuld tilværelse, ikke mindst i
Systembryder og Unge Ahmed. Ja selv
Far til fire gik i kamp for at redde familien,
og det krævede selvfølgelig vikingeblod,
sved og tårer. 

Så der er nok at kæmpe med og nok at
kæmpe for, når I skal have udvalgt filmene
til næste filmklub-sæson. Udvalget har
ikke været stort i de danske biografer,
men vi har været heldige, at få mulighed
for at se flere film, før de får adgang til
 bio graferne - og medtaget en række titler
som ikke får dansk biografpremiere, men
som vi synes fortjener en anmeldelse. Vi
har, som en ekstra tjeneste i dette års
filmkatalog, givet jer fem forslag til film-

programmer fordelt ud på fem alders-
grupper. Dem kan I lade jer inspirere af, og
vi håber generelt på, at filmkataloget vil
være fyldt med en række titler, der kan
hjælpe jer til at få skabt det helt rigtige
program. Husk også at benytte jer af
vores lange filmliste, som I finder bagerst
i filmkataloget. Her er også kommende
 tit ler, som vi allerede nu ved, at vi kan
tilbyde i næste sæson. Det drejer sig
 eksempelvis om den nye danske film
BUSTER, som har fået æren af at pryde
forsiden. 

Vi kan med sikkerhed sige, at flere af ti-
tlerne ikke er set af filmklub-medlem-
merne på forhånd. Der har derfor aldrig
været mere grund til at gå i filmklub. Og,
kunne man sige, der har heller aldrig
været mere behov for at gå i filmklub. At
søge fællesskabet i film-mørket.

Det blev et af de år, man helst vil glemme,
men aldrig kommer til. 
Men når noget er uforglemmeligt, så inde-
bærer det måske også noget af det
smukke ved livet…

På Filmudvalgets vegne
Jan Frydensbjerg

FORORD 2021

Filmkatalog - 2021/2022 3

Pinocchio, Filmbazar



Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber4
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FORSLAG TIL
PROGRAMPAKKER

Biografåret 20/21 blev på ingen måde, som en filmklub kunne håbe på. Mulighederne for at se de film, man
kunne overveje til næste filmklubsæson var begrænsede eller ikke-eksisterende. I DaBUF forsvandt mulighe-
den for at afholde filmgennemsyn som inspiration til sæsonstart og årets landsseminar blev udskudt - derfor
fik vi ikke skabt de sædvanlige arrangementer, hvor I kunne opleve en del af årets filmtilbud. 

Som en ekstra service i dette års filmkatalog giver vi jer derfor fem forslag til et filmprogram. 
Vi har udvalgt 5 film til 5 forskellige aldersgrupper - og vores håb er, at de kan hjælpe jer med at sammensætte
et godt og relevant filmprogram, selvom I har haft begrænsede muligheder for at opleve flere af filmene selv. 

De 5 aldersgrupper er fordelt således; førskole, 6-8 år, 9-11 år, 12-14 år, 15-18 år. 
De 5 filmvalg er foretaget ud fra de klassiske DaBUF-kategorier; en dansk, en blockbuster, en klassiker, en fra
den store verden, en alternativ genre.

Vi håber, I vil tage imod vores forslag, som det er tænkt. Til inspiration, hjælp og igangsætning. 

En dansk En blockbuster En klassiker En fra den En alternativ
store verden genre

Cirkeline, Coco 
Førskole og det vilde  F for Får 

Palle alene Ernest & Tigre & 

næsehorn
i verden Celestine Tatoveringer

6-8 år Hodja fra Pjort Find Dory
Bjergkøbing Lassie Sangen  

Grandprix kommer hjem fra Havet

9-11 år Jeg er William
Raya og den 

Billy Elliot Pinocchio Calamity Jane
sidste drage

En helt 7 minutter Da Hitler
12-14 år almindelig Ternet Ninja over stjal den lyse- Greta

familie midnat rødekanin

15-18 år Shorta
Retfærdighe-
dens ryttere

De Urørlige 1917 Minding the gap
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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.



7 YEARS OF LUKAS GRAHAM

Handling
7 Years of Lukas Graham er en dokumen-
tarfilm, der gennem syv år følger bandet
Lukas Graham, med et kamera rundt på
diverse små spillesteder, og på de helt
store og propfyldte arenaer i USA. Lukas
Graham, er et band bestående af sange-
ren Lukas Forchhammer, trommeslage-
ren Mark Falchgren, bassisten Magnus
Larsson, og pianisten Morten Ristorp.
Lukas Grahams karriere startede i slutnin-
gen af 2011, da to hjemmelavede videoer
blev lagt på YouTube af bandet, hvor de
fremførte de to populære sange ”Crimi-
nal Mind” og ”Drunk in the Mor ning”. Efter
stor succes i Danmark sigter bandet efter
musikbranches Mekka: Hollywood. I løbet
af dokumentaren overværer vi bandet
opnå en række imponerende milepæle.
Blandt andet en pladekontrakt med det
eftertragtede Warner Bros, gruppen tur-
néer også i hele USA for fulde koncertsa-
le og de bliver nomineret til tre Grammys.

Men musikbranchen er hård i L.A og der-
for kan drømmene ofte føles som et ma-
reridt. Lukas er en vindertype og han er
dybt beæret over at være blevet nomine-
ret til tre Grammys, men samtidig er han
skuffet og nærmest rasende, når tingene
ikke går hans vej. Han går ikke på kompro-
mis med, hvor han kommer fra, og han har
ikke tænkt sig at lave ”Katy Perry Pop”,
som han selv kalder det, bare for at ligge
nummer et. Han vil gerne til tops med en
sang som bliver nummer ét på hitlisten,
og ikke med en sang som er lavet til at
blive nummer ét på hitlisten. 

Vurdering 
Dokumentaren er en smuk fortælling om
livets realiteter. Som tilskuer kommer
man ikke blot bag om verdens største
scener, men også helt ind bag facaden på
en af de helt store stjerner. Vi ser med når
bandet spiller for tusinder af mennesker,
og når de bagefter er høje på adrenalin og

lykke. Men vi oplever også deres nedture,
og konsekvenserne ved at være kendt. Det
er svært for Lukas, når alle gerne vil have
noget af ham, og når han ikke selv får lov
til at vælge, hvordan han vil optræde. Do-
kumentaren fungerer særlig godt i de
scener, hvor Lukas får lov til at åbne sig op
og være nærværende, fordi det giver følel-
sen af at publikum har direkte adgang til
hans inderste følelser. Her får vi nemlig
indtryk af en mand, som bærer på en dyb
sorg over sin fars død, men som også er
fast besluttet på, at det ikke skal stoppe
ham. Disse scener er ikke blot inderlige og
rørende, men viser også det fabelagtige
sangskrivertalent som Lukas har. Til tider
kunne man godt have tænkt sig, at doku-
mentaren gravede en smule dybere, da
der nogle steder hoppes lidt hurtigt vide-
re. Vi får f.eks. kun kort at vide, at bandet
har aflyst en lang række koncerter, med
en forklaring om, at forsangeren er ud-
mattet og trænger til at passe på sig selv. 
Dog sidder man som seer, mest af alt til-
bage med en stor medfølelse for Lukas
som oplever på krop og sind, hvilke kon-
sekvenser det har at få opfyldt sine
største drømme. 

Indledning 
Dokumentaren tager udgangspunkt i rea-
liteterne ved at blive verdenskendt og hvil-
ke følger det har. For selvom det til tider er
fedt at blive genkendt, er der også en bag-
side af medaljen. Det kan være svært at
tage vare på sig selv, når alle gerne vil
have noget fra en, og det være svært at
balancere sit privatliv og sin karriere, når
alle tror de kender en. Man kunne derfor
tale om det forventningspres, som man
tillægger sig selv, men også det forvent-
ningspres, man kan føle fra andre. Samti-
dig kunne det være oplagt at tale om, hvil-
ke konsekvenser der følger med, når man
pludselig bliver et kendt ansigt.  

Sine Skov Flatau, 17 år

7 years of Lukas Graham
DK 2020
Instr.: René Sacha Johannsen
Medv.: Lukas Forchhammer m.fl.

Censur: 7  
Spilletid: 77 min.
Udl.: Camera Film
Prem.: 5/11-20
Aldersvurdering: 12 år
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BLOKHAVN
Handling
På den fiktive, men genkendelige og dys-
funktionelle skole Blokhavn, slår Ali sine
folder sammen med sine klassekamme -
rater og venner. De lever op til samtlige for-
domme man måtte have om ‘deres slags’ -
multikulturel baggrund, socialt belastet
kvarter - deres sprog er anstødeligt og
deres manerer lader en del tilbage at ønske.

Så da undervisningsministeren vil lukke
skolen, er alle sådan set lykkelige. Ali og
hans venner fordi de slipper for skolen og
det omgivende samfund, fordi man slip-
per af med den torn i øjet, skolen er.

Men da det går op for Ali og hans slæng,
at de vil blive fordelt på andre skoler i byen
- og ikke mindre da det går op for Ali, at
han formodentlig ikke længere vil kunne
se den lækre Yasmin fra parallelklassen, -
bliver de nødt til at handle for at bevare
skolen.

I deres bestræbelser må de konfrontere
skolens bølle og plageånd, og de bliver
snydt til at tro, at Gilli vil stille op til en

støttekoncert for skolen, men får i stedet
Jokeren og Niarn (og jeg som troede, at de
to sidstnævnte var hotte). Da alting ser
sortest ud, bliver skolen og vennerne red-
det alligevel.

Vurdering
I Anders Matthesens og i diverse andre
animerede danske film for unge er vi vant
til et vist frisprog. Arsenalet af kraft- og
slangudtryk er... imponerende... for nu at
holde det positivt. Men på sæt og vis er
det genkendelige og vel næsten main-
stream udtryk. I Blokhavn er man som
 mid aldrende, hvid mand med en række
privilegier noget mere udfordret. Gloser,
man ikke umiddelbart forstår, fyger gen-
nem luften, og karakterernes jargon flyt-
ter jævnligt et øjenbryn eller to op i pan-
den. Med det sagt, skal det også siges, at
karakterne vinder ved bekendtskab: Man
får sympati for dem, og forstår deres
bevæggrunde.

Og så er det velgørende at opleve, at unge
mennesker vi ikke er familiære med - i det
private liv eller i filmklubben - får en

stemme og en fortælling, de forhåbentlig
kan identificere sig med. Nogle gange
lader det til, at vi har bedre forståelse for
de svære kår mennesker på den anden
side af Atlanten lever under, end vi har for
mennesker, der bor i udkanten af vores
egne byer.

Man kan med nogen ret angribe animatio-
nen for at være temmelig primitiv. Men for
undertegnede er det ikke et problem. His-
torien er fortalt relativt stramt (på 76 min-
utter) og med en håndholdt stil, som ikke
når at miste charmen.

Indledning
For at få en fornemmelse af universet kan
man med fordel se et par afsnit af
Blokhavn på Youtube (mange af dem er
temmelig morsomme). Med udgangs-
punkt i disse kan man stemme sit publi -
kum til visningen. Om end der er en vis
sandsynlighed for, at medlemmerne
kender universet bedre, end vi gør.

Kim Bruun, 
Odense Filmklub for Børn & Unge

Blokhavn
DK 2020
Instr. & manus: Troels Unneland, 
Sorena & Daniel Sanjari, 
Malthe Emil Kibsgaard & 
Adrian Hosseinpour
DK stemmer: Adrian Hosseinpour, 
Malthe Emil Kibsgaard, 
Birthe Neumann & Kjeld Nørgaard

Censur: 11
Spilletid: 76 min.
Udl.: Nordisk Film
Prem.: 25/6-20
Aldersvurdering: 
Fra 13 år pga. sprogbrug
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BØLLE PÅ EVENTYR 

Handling
Bølle er en overforkælet hund, som lever
et rigtigt overklasseliv i et kæmpe palæ.
Han har egne tjenere, der adlyder hans
mindste vink, og selv når han har været på
luftetur, bliver han sprayet med parfume,
så han ikke lugter grimt efterfølgende. 

Bølle mister desværre sin meget rige ejer,
og pludselig står de griske arvinger på lur
for at få fingrene i arven, som egentlig
skulle tilfalde Bølle. Bølle bliver hjemløs,
og han er slet ikke vant til at færdes i den
virkelige verden. Den stakkels hund ople-
ver den ene katastrofe efter den anden,
men heldigvis møder han også en sød
pige, der drømmer om at blive en stor
sanger. Hun hjælper ham i den meget an-
derledes og farlige verden, som han er
blevet kastet ud i. Samtidig får Bølle også
hjælp af andre hunde, som han møder på
sin vej. 

Da de griske slægtninge opdager, at de
skal bruge Bølle for at få pengene fra

arven, sætter de en dyredetektiv i gang
med at finde ham igen, og Bølle skal finde
sin indre kamphund frem for at få sin ret-
mæssige arv. 

Vurdering
Bølle på eventyr er godkendt til alle. Det er
en fin, lille film, der både underholder og
giver anledning til gode grin. Den er des-
værre lidt tynd i plottet, og den lægger sig
meget tæt op af andre film i samme stil,
så den får aldrig helt sit eget liv. Især den
sidste del af filmen virker lidt rodet og
med mange spring i handlingen, der mest
af alt virker som fyldstof. Filmen er gen-
nemsyret af, at det hele ender godt. Så
man mangler desværre følelsen af at blive
holdt i spænding. 

Bølle, som hovedperson, er charmerende
og sjov, og hans lidt forkælede tilgang til
mange af fortrædelighederne giver anled-
ning til sjove episoder, som løfter filmen
lidt op. Det er en film, der sagtens kan bru-
ges til de allermindste af filmklubbens

medlemmer, da den er ganske ufarlig,
sjov og underholdende. Den er - som
nævnt - godkendt til alle aldersgruppe.
Dog er den lige i den lange ende, da den er
1 time og 27 minutter lang. Det kan godt
være en lang affære for de alleryngste be-
skuere. 

Indledning
Filmen kræver ikke den helt store præ -
sentation. Den kan fint indledes med en
snak om, at man ind  imellem bliver kastet
ud i noget, som man slet ikke kender. Det
kan være at starte i en ny klasse, at man
skal flytte, eller hvis man skal lære at
svømme. Det kan godt være skræmmen-
de. Det er vigtigt, at man holder samtalen
om filmen på et let niveau, som de yngste
forstår. Filmens lykkelige slutning skal
helst stå klart for dem fra starten af. 

Charlotte Jørgensen, 
Kolding Børne- og Ungdomsfilmklub

Bølle på eventyr
USA 2019
Instr.: Kevin Johnson
Manus: Rob Muir
DK stemmer: Simon Stenspil, 
Molly Blixt Egelind, Simon Sears m.fl.

Censur: A
Spilletid: 87 min.
Udl.: UIP
Prem.: 9/7-20
Aldersvurdering: Fra 6 år
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CALAMITY JANE 
- VESTENS VILDE DATTER

Handling
En karavane af nybyggere strider sig over
prærien. I karavanen er Mary Jane og hen-
des familie. Da hendes klodsede far kom-
mer til skade, bliver Jane nødt til at føre
familien videre mod deres mål.

Jane er eventyrlysten og stikker ikke op for
bollemælk. Derfor ender hun også i en
 situa tion, hvor hendes liv er i fare, men hun
bliver reddet af en spejder fra den
amerikanske hær. Han lærer hende at læse
kort og tilbyder at hjælpe karavanen på
rette vej. Spejderen forsvinder pludseligt
en nat - sammen med karavanens værdier.
Jane bliver beskyldt for at have stjålet tin-
gene, og hun bliver nødt til at eftersætte
spejderen for at bevise sin uskyld.

Eftersøgningen bliver en veritabel dan-
nelsesrejse for Jane: Hun opdager, at hun
klarer sig glimrende i det vilde vest på
egen hånd - også over for og imod større
og stærkere mænd.

Det viser sig i øvrigt, at spejderen slet ikke
har stjålet deres ting: Han blev dem

tilbudt for at forsvinde. En dreng i karava-
nen følte sig truet af Janes selvstændig-
hed og evner, og han gav tingene til spej -
deren.

Til slut finder Jane karavanen og sin fa -
milie. Men ikke mindst har hun fundet sig
selv som den, vi har lært hende at kende
som: Calamity Jane.

Vurdering
Filmen er en - nok meget fri - fortolkning
af, hvordan Calamity Jane blev den karak-
ter, vi kender fra det vilde vesten. Som
man vil kunne læse i en artikel i Pråsen på
nettet, er Calamity Jane en yndet figur på
det hvide lærred. Men det er, så vidt jeg
ved, den første gang, at hendes
‘tilblivelseshistorie’ bliver fortalt.

Filmen er ikke kun meget smuk i anima-
tionen af landskabet, den er også et
 aktuelt indspark i den verserende debat
om, hvordan køn skal opfattes og
italesættes. Med vores nuværende viden
er det indlysende, at Calamity Jane var en
‘genderbender’ - en person som ikke er

tilpas i det køn, vedkommende er født
med.

Det kan måske være svært for medlem-
merne at sætte sig ind i, at Janes korte
hår og forkærlighed for at gå i mandetøj -
og aktiviteter, som typisk er forbeholdt
mænd; at det skulle kunne være et prob-
lem. Men jeg tror, det vil være godt for dem
at møde dette fremmede i en spændende
historie og i en flot animation. 

Aldersvurdering: Anbefales til de yngre
hold. Men med en god indledning, hvor
kønsroller og kønsidentitet italesættes,
kan filmen også sagtens vises til de ældre.

Indledning 
Man bliver nok nødt til at gøre opmærk-
som på de normer, som herskede i USA i
1800-tallet (og i øvrigt herhjemme indtil
for ganske nylig): At piger klædte sig på én
måde og drenge på en anden. Og at deres
mulighedsrum var særdeles fastlåste.

Kim Bruun, 
Odense Filmklub for Børn & Unge

Calamity Jane 
– Vestens Vilde Datter
Frankrig 2020
Instr. & manus: Rémi Chayé
DK stemmer: Ella Testa Kusk, 
Nikolaj Coster-Waldau, 
Lars Mikkelsen, 
Mikkel Boe Følsgaard 
og Sofie Gråbøl

Censur: 7
Spilletid: 85 min.
Udl.: Angel Films
Prem.: 12/8-21
Aldersvurdering: Fra 7 år

Kan vises fra 1/1-22
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CROODS - EN NY TID

Handling 
Croods - En ny tid tager fat, hvor vi slap
den sjove stenalderfamilie i etteren The
Croods. Familien har bosat sig i Morgen-
dagen, hvor de aldrig mangler noget: om-
rådet bugner med mad og drikke. Der går
dog ikke længe, før Croods-familien finder
ud af, at de ikke har bosat sig i et tomt
område. Familien Bedrested er en civilise-
ret familie, der ernærer sig ved landbrug. 

De to familier forstår ikke hinandens leve-
vis og vaner. Det moderne liv med hvert sit
værelse, daglige bade og parfume er langt
fra hulefamiliens egen måde at leve på. 

Teknologien presser sig også på, da Cro-
ods-familiens ældste søn, Thunk, pludse-
lig bliver besat af stenalderudgaven af en
Ipad - han oplever for første gang et vin-
due, man kan kigge ud af. Eep, som er hi-
storiens egentlige hovedperson, finder en
veninde i den anden families datter, men
hun oplever også jalousi, da hun godt kan
se, at kæresten Guy nok passer bedre ind
i den evolutionære familie, end i hendes
egen. 

Vurdering
Croods - En ny tid er både sjov og ander-
ledes. Selvom hele historien foregår i
stenalderen, så er der så mange moderne
referencer, at man næsten ikke kan følge
med. Det giver anledning til gode grin,
både for voksne og for børn. Den fanta-
stisk animation, som var grundstenen al-
lerede i etteren, fortsætter ufortrødent i
toeren, og det samme gør hele arsenalet
af fantasifulde dyr, der både skræmmer
og giver sjove episoder igennem hele fil-
men. De mange sammenstød mellem de
to meget forskellige familier, giver hele hi-
storien en lethed og en rød tråd, der gør
filmen enormt underholdende. På mange
områder er filmen også bedre end ette-
ren, da der her bliver behandlet nogle epi-
ske problemfelter imellem udvikling eller
afvikling, og noget så ordinært, som at
lade sine børn blive voksne og flyve frit. 

Croods - En ny tid er ikke bare en børne-
film, men en familiefilm, som kan give
gode samtaleemner efterfølgende, samt
de uundgåelige oneliners, som alle gode
tegnefilm efterlader hos beskueren. Fil-

men er tilladt fra 7 år, og det er bestemt
passende, da den godt kan være skræm-
mende, og da den behandler lidt sværere
emner. 

Indledning
Kan man have en Ipad i stenalderen? Kan
et vindue være det samme som en Ipad?
Hvornår skal man flytte hjemmefra? Har
man ret til privatliv, og hvorfor er vægge
vigtige? Der er mange lette og svære re-
ferencer, som kan give en god indledning
til filmen. Der bør dog lægges vægt på, at
det er ren underholdning og fiktion. Der
findes ikke ulveedderkopper i virkelighe-
den. Da filmen kan ses af børn ned i 7 års
alderen, så vil det også være på sin plads
at få forklaret, at filmen godt kan blive
uhyggelig, men mon ikke vores elskelige
stenalderfamilie klarer sig alligevel?

Charlotte Jørgensen, 
Kolding Børne- og Ungdomsfilmklub

Croods - En ny tid
USA 2020
Instr.: Joel Crawford
Manu: Kevin & Dan Hageman
DK stemmer: Cecilie Stenspil, 
Jens Jacob Tychsen, 
Albert Rosin Harson m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 95 min.
Udl.: UIP
Prem.: 3/12-20
Aldersvurdering: Fra 7 år
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DA HITLER STJAL 
DEN LYSERØDE KANIN

Handling
Februar 1933 i Berlin. To søskende, 9-årige
Anna og 11-årige Max er til karneval på
skolen. Der er godt med spas, indtil tre
større drenge ankommer i nazi-uniformer.
De er ikke i kostumer, for det er Hitler-Ju-
gend drenge, som er kommet for at øde -
lægge festen. Da Anna og Max kommer
hjem til villaen med den berømte anmel -
derfar, Arthur Kemper, og yngre kompo -
nist mor Dorothea, får vi at vide, at der er
fjorten dage til det skæbnesvangre valg i
Tyskland, hvor nazisterne vinder. Faren er
jøde og skriver kritiske artikler om Hitler,
og de ved, hvad der vil ske, hvis Hitler
kommer til magten.

En morgen er faderen taget til Schweiz,
og den øvrige familie følger efter. Anna
må kun have et tøjdyr med, og skal det
være hunden eller den lyserøde kanin?
Hun vælger hunden, og kommer til at
savne kaninen resten af livet. I Schweiz
indlogerer familien sig på et hotel, men da
Anna bliver syg og udgifterne til lægebe-
handling er store, må de fortsætte deres
eksilrejse. Familien rejser ud på landet, og
indlogerer sig på en lille kro og langsomt
begynder børnene at finde sig tilrette.

Faderen kan ikke udgive noget i Schweiz,
og forældrene tager derfor til Paris, hvor
faderen har mulighed for at skrive for en
jødisk avis. Kort tid efter følger Anna og
Max trop.

Max begynder i en privat jødisk skole for
drenge, og senere begynder Anna i en
folkeskole. Det er svært for begge, men
også her falder de langsomt til. Men også
i Paris er der økonomiske problemer, da
avisen ikke kan give faderen mere arbejde.
Huslejen kan ikke betales, og sulten nager.
De lykkes dog med at skaffe lidt penge og
tøj – bl.a. ved at Anna vinder en stile -
konkurrence i skolen med tilhørende
pengepræmie. Da faderen skriver på en
bog om Napoleon, og erfarer, at et  engelsk
forlag vil udgive den, vælger de at tage til
England. I filmens slutscene ser man dem
ombord på en færge med Dovers hvide
klitter i baggrunden.

Vurdering
Man må først og fremmest ikke lade sig
narre af filmens noget spøjse titel. Da
Hitler stjal den lyserøde kanin er den
danske titel på Judith Kerrs verdens-
berømte bog ”When Hitler Stole Pink Rab-

bit” fra 1971, som danner forlæg for filmen.
Filmen er den del af set-uppet Rabalder-
bio, som jo borger for en vis børnefilm
kvalitet – eller for denne films vedkom-
mende – familiefilm. For Da Hitler stjal
den lyserøde kanin er ikke bare en film set
fra den 9-årige pige Annas synsvinkel,
men også historien om en families ufrivil-
lige eksil, hjemløshed og desperate håb.

Stille og roligt udfoldes den triste historie
om fordrivelsen af de europæiske jøder
set gennem Annas oftest sjove, intelli-
gente og optimistiske tilgang til begiven-
hederne. Det er en flot film., hvor der ikke
er sparet på noget for at få både 30’ernes
Berlin, det smukke Alpelandskab og det
lidt mere mørke Paris til at tage sig flot ud.
Men det giver desværre også filmen et
noget støvet udtryk og frem for alt meget
pædagogisk med mange opbyggelige
replikker. Ikke mindst når de mere poli-
tiske aspekter i filmens handling skal
forklares.

Filmen er stort set blottet for dramatisk
handling, og befriet for voldsomme
scener og har en meget varm grund-
stemning. Da filmen er med undertekster
har jeg anbefalet den fra 10-11 år.

Indledning
En introduktion skal indeholde lidt hi -
storisk gennemgang af  forfølgelsen og
fordrivelsen af jøderne i Europa i og om -
kring Hitlers magtovertagelse i 30’ernes
Tyskland.

Temaet om at drage i eksil kunne også
være spændende at tale om, og i den
forbindelse drage paralleller til vore dages
flygtninge.

Hans Peter Mehlsen, Aarhus Skolebio

Da Hitler stjal 
den lyserøde kanin
Tyskland 2020
Instr.: Caroline Link
Manus.: Anna Brüggemann 
& Judith Kerr
Medv.: Riva Kymalowski, 
Marinus Hohmann, Carla Juri m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 119 min.
Udl.: Angel Films
Prem.: 12/5-21
Aldersvurdering: 
Fra 10-11 år pga. tekstning

Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber12

DATA:



FAMILIEN BIGFOOT
Handling
Adam er søn af Bigfoot (den afskyelige
snemand på dansk). Historien om, hvor-
dan han fandt ud af det, så man i Bigfoot
Junior (2017).

Nu hvor alverden ved, hvem Bigfoot er, kan
han jo lige så godt udnytte berømmelsen
til at sælge alverdens produkter. Og i
øvrigt også gøre godt for miljøet, hvis dét
er en mulighed. Og det er tilsyneladende
en mulighed, da han bliver del af en
protestaktion mod firmaet Xtract. De s -
vær re forsvinder Bigfoot sporløst, og nu er
det op til Adam og hans mor samt deres
samling af kæledyr at finde ud af sandhe-
den om, hvad der foregår i naturreser-
vatet, hvor Bigfoot forsvandt.

De færreste er, hvad de giver sig ud for, og
det kræver både mod og snilde, før fami-
lien endelig kan forenes og drage hjem til
sidst.

Vurdering
Familien Bigfoot er en uafhængig fort-
sættelse af Bigfoot Junior, og kan som
sådan sagtens ses uden kendskab til
denne.

Filmen har ubetinget hjertet på rette sted
i forhold til at passe på naturen og at re-
spektere dyrenes ret til deres habitater. På
samme måde har den også nogle gode
pointer omkring sociale medier og
markedsføring. Animationen er gennem-
ført, og der er kælet for detaljerne, så man
bliver belønnet for at holde øjnene åbne. 

Der er visuelle og sproglige gags, som vil
tilfredsstille både de små og deres voks -
ne. 

Hvis man fornemmer en vis tilbagehold-
enhed hos anmelderen til trods for de
mange roser, skyldes det dels, at slutnin-
gen er temmelig overgearet med bulder,

brag, sidste øjebliks redninger og vold-
somme udladninger. Dels bliver jeg lidt ir-
riteret over (nogle af) dyrenes roller. De
skal vist være et komisk element, men
ender med bare at være pestilenser. Med
dette sagt, er det en film, jeg gerne anbe-
faler til de yngste hold.

Indledning
Hvis man viser filmen til de helt små, skal
man måske advare om, at Adam bliver
udsat for nogle voldsomme angreb, men
at han jo er Bigfoots søn, så han kan klare
det meste.

Man kan opfordre medlemmerne til at
holde øjnene åbne, for der er nogle sjove
detaljer gemt i billederne. Og så kan man
slå et slag for, at filmen er optaget af at
bevare naturen så uberørt som muligt. 

Kim Bruun, 
Odense Filmklub for Børn & Unge

Familien Bigfoot
USA 2020
Instr.: Jeremy Degruson
Manus: Bob Barlen & Cal Brunker
DK stemmer: Malte Milner Find, 
Sebastian Jessen, 
Natalie Madueño m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 89 min.
Udl.: Scanbox
Prem.: 8/10-20
Aldersvurdering: Fra 7 år
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FAR TIL FIRE OG VIKINGERNE

Handling
Det er elefanten Bodils fødselsdag, og det
fejres med både flag og sang. Men idyllen
forsvinder hurtigt, da en utilfreds Søs
proklamerer, at hun nu vil flytte hjemme-
fra. Samtidig er Mie og Ole ved at hugge
hovederne af hinanden over at skulle dele
værelse. Far magter ikke mere alle
diskussionerne og ikke mindst Onkel An-
ders’ evindelige besøg, og Lille Per er
ulykkelig og flyttet ud i et telt i haven. Kort
sagt. Familien er i krise.

Derfor foreslår Onkel Anders, at familien
går i terapi, og det skal foregå som rolle-
spil i en vikingelejr på Fyn kaldet Frejas
Lyst. Her skal familien sammen med tre
andre familier lære at arbejde sammen og

overkomme egne problemer under
ledelse af terapeutparret Rie og Rune.
Men først skal mobiltelefonerne afleveres,
der skal indkvarteres, udleveres vikingetøj
og tildeles vikingenavne. Til fars store
misfornøjelse kaldes han for Fiskeøje. 

Far har det skidt med det primitive
vikingeliv. Han kan ikke sove på halm eller
forrette sin nødtørft ude i skoven og til at
kløve træ, duer han heller ikke.

Rigtig problematisk bliver det først, da alle
de voksne, som en del af terapien, skal
aflevere et medbragt kært barndoms-
minde, som skal puttes i en kasse og
herefter doneres til velgørenhed. Far har
imidlertid ikke fået læst infomaterialet

om terapiforløbet godt nok, og derfor ikke
medbragt en ting. Så i ren panik henter
han Bodil. 

Da børnene opdager, at Bodil er væk, bliv-
er de vrede, og Far må gå til bekendelse.
Så går jagten ind for at få Bodil tilbage.
Først med en ide om at bytte hende med
andre tøjdyr, hvilket ikke falder i god jord
hos Rie og Rune. Da familien erfarer, at de
forskellige barndomsminder skal bræn-
des ved et vikingeblot (vikingeritual) – ind-
pakket skal de sejles ud på vandet i et
vikingeskib og afbrændes  - går familien
for alvor i aktion. Det lykkes dem at få
lavet en tømmerflåde og redde barn-
domsminderne. Blot for at opdage, at
pakkerne indeholder halm. Rie og Rune

Far til fire og vikingerne
DK 2020
Instr. & manus: Martin Miehe-Renard
Medv.: Martin Brygmann, 
Thomas Bo Larsen, 
Elton Rokaheim Møller m.fl.

Censur: A
Spilletid: 85 min.
Udl.: Nordisk Film
Prem.: 1/10-20
Aldersvurdering: Fra 6 år
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fortæller, at det var en del af terapien, at
familien skulle klare konflikthåndteringen
ved samarbejde og sammenhold. Søs
protesterer og siger, at det mere handler
om at elske og respektere hinanden.
Hjemme igen flytter Søs hjemmefra – dog
kun ud i et lille anneks i haven.

Vurdering
Det ville være for nemt igen blot at hud-
flænse en ny Far til Fire film. Rakke ned på
manuskriptet, som er banalt og alt-
modisch, harcelere over familiens håbløst
gammeldags opbygning, ryste på hovedet
over Martin Brygmanns øjenrullende, an-
sigtsvrængende og kropsspjættende
overspil eller kritisere den for endnu en-
gang at være totalt upolitisk og eksklu -
derende. Eller blot sammenligne den med
et fastfood måltid – hurtigt spist og umid-
delbar mættende - men lige så hurtigt
fordøjet og glemt.

Det har en stort set enig presse igen gjort.
Dolket og halshugget Far til Fire og
vikingerne - og dog. I en lille anmeldelse i
Viborg Folkeblad har to ti-årige piger fået
lov at anmelde filmen. De skrev ”En sjov
og hyggelig film for hele familien. En af de
bedste film vi har set længe”.

Filmen har da også få lyspunkter. Temaet
omkring familiens sammenhold er cen-
tralt, ligesom det har været tilfældet i
utallige andre Far til fire film. Skønt der til
tider skændes og drilles, så er det i den
sidste ende sammenholdet, fællesskabet
og forsvaret for hinanden, som hver gang
løser konflikten. Med det gjaldende kamp -
råb ”Familien først – familien størst”, som
råbes taktfast flere gange i filmen, kittes
familien sammen i et fælles forsøg på at
løse udfordringen. Og det er vel ikke den
værste morale, man kan sende videre til
nutidens familier. 

Desuden synes jeg, at filmens handling
fint kobler den nordiske mytologi (man
belæres hen ad vejen om forskellige
forhold i vikingetiden) sammen med en
aktuel familie problematik, og centrets
terapeutpar balancerer fint mellem det

komisk nørdede, det fanatisk skræm-
mende og det behandlingsmæssige ge-
niale, hvilket afstedkommer en del af fil-
mens spænding og overraskelser.

Disse muligheder for en både umiddelbar,
håndgribelig ydre spænding og fin skep-
sis-dreven tvivl på det menneskelige plan,
kunne være blevet til en gennemført
kvalitets familiefilm for alle generationer
og aldre, hvis alting bare var blevet stram-
met gevaldigt op. En konklusion, som jeg
desværre er kommet frem til rigtig mange
gang før i mine tidligere vurderinger af Far
til Fire filmene. Derfor havner jeg igen i en

dyb krise, hvor min filmkritiske næse
fortæller mig, at det her altså bare ikke er
godt nok, og at de danske børn fortjener
bedre, men samtidig må erkende at
 flertallet siger noget andet. Se på antal
 solgte biobilletter...

Indledning
Nævn at denne film er den 20. rækken af
Far til Fire film.
Hvem kan nævne nogle andre? Hvad be-
tyder et familiesammenhold?

Hans Peter Mehlsen, Aarhus Skolebio
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FLUGTEN OVER GRÆNSEN

Handling
Vi skal tilbage til 2. verdenskrig og et af
vore nabolande, Norge. 

Det er lige før jul og da Gerda (10 år) og
Ottos (12 år) forældre bliver arresteret af
tyskerne, fortæller faren at julegaverne
ligger i kælderen og at børnene bliver nødt
til at fejre jul hos tante Vigdis i Halden. Ju-
legaverne viser sig at være to jødiske børn,
som er skjult bag en hemmelig væg. Den
10 år gammelmodige Gerda ved straks,
hvad de skal gøre. Den lidt ældre bror Otto
er derimod skeptisk og præget af histori-
er om at jøder er skadedyr og ikke hører
hjemme i Europa.

Ud over at være en spændingsfilm, så
giver Flugten over grænsen også et ind-
blik i nazisternes jødeforfølgelse set fra et
barns perspektiv. Det viser sig tidligt i fil-
men, at Otto i hemmelighed har deltaget i
møder med lokale nazister, hvor han er
blevet indoktrineret med påstande om jø-

derne. Dette giver historien et twist, for vi
er ikke sikre på, hvor Ottos loyalitet ligger,
og vi følger hans mentale rejse i forhold til
jødespørgsmålet. Otto spørger i filmen
fætteren Per ”Skal vi tage chancer for
dem?”, hvortil Per, som næsten er med i
modstandsbevægelsen, erklærer ”de er
mennesker og vi er mennesker, og men-
nesker må hjælpe hinanden”.

De fire børn kommer ud på en farefuld
rejse med tyske soldater efter sig, under
ledelse af kommandant Hans, og børnene
ved ikke, hvem af de voksne de kan stole
på. Klimaks er flugten gennem skoven
tæt på grænsen til Sverige, ind i mellem
filmet i droneperspektiv, en halsbrækken-
de og næsten for intens flugt. Børnene
jages gennem sneen af glubske hunde og
bevæbnede tyske soldater. Det handler
om liv og død.

Historien fortælles i børnehøjde, gennem
Gerda, som er det friske midtpunkt, den

modige og tillidsfulde pige, som fantase-
rer om at være musketer. En musketer,
som har modet til at stå op og kræve ret-
færdighed og lighed. 

Vurdering
Det er 75 år siden 2. verdenskrig sluttede,
og rækken af bedsteforældre, som kan
fortælle spændende og alvorlige historier
om den grumme krig med jødeflugt, ille-
gale aviser og sabotører, svinder ind. Det
er derfor godt med en film om disse
emner i børnehøjde, fra et nært land, hvor
situationen under krigen lignede den i
Danmark. Beretninger, bøger og film fra 2.
verdenskrig er der et utal af, men de er
næsten altid for voksne. Her er en norsk
familiefilm, hvor jødernes flugt fra nazis-
men fortælles, så børn kan være med.

Filmen vandt den europæiske Young Au-
dience Award 2021, valgt af de 12-14 årige
fra hele Europa. Ud over YAA prisen, har
filmen også vundet pris for bedste børne-

Flugten over Grænsen
Norge 2020
Instr.:  Johanne Helgeland
Manus: Maja Lunde & Espen Torkildsen
Medv.:  Anna Sofie Skarholt, 
Bo Lindquist-Ellingsen, 
Samson Steine m.fl.

Censur: 11
Spilletid: 96 min.
Udl.: Nordisk Film
Prem.: Ingen dansk biopremiere
Aldersvurdering: Fra 10 år

Filmen kan bookes på Bluray med norsk
tale og danske undertekster ELLER på DCP
med norsk tale og norske undertekster.
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film under Amandaprisen 2020 og var
desuden nomineret for bedste filmmanu-
skript ved Maja Lunde.

Filmen er baseret på succesforfatteren
Maja Lundes norske børnebog Over gren-
sen (2012). Maja Lunde har selv skrevet
manuskriptet til filmen. Instruktøren er
Johanne Helgeland, som må siges at
have haft held med denne film, som er
hendes spillefilmsdebut. 

Som helhed fungerer replikker og scener
rigtig godt. Der er både humor og spænd-
ing. Spændingen ligger både i psykologien
og situationerne. Et af de gennemgående
temaer er, hvem man kan stole på, og
hvem der er enige med nazisterne i, at jø-
derne ikke hører til i Norge, fordi de er
skyld i alle Europas ulykker.

Filmen lever meget i kraft af de fire børne -
skuespillere. Især stråler Gerda (Anna
Sofie Skarholt), som har den samlende
rolle. Hun er en ivrig læser af “De tre mu-
sketerer”, hvor hun har lært mottoet: Én
for alle og alle for én. Undervejs er der
mange herlige scener, der relaterer til mu-
sketererne. Filmens handling er fortalt ty-
deligt og lige ud ad landevejen uden over-

forklaringer eller pædagogiske pegefing-
re. Fotografering og musik understreger
fint stemningerne undervejs.

Filmens skildring er fin afbalanceret og
bliver heldigvis aldrig for voldsom. Når
censuren i Danmark er sat til 11 år, kan det
skyldes, at børnene flere gange er i nerve-
pirrende situationer. Hvis der er voksne til
stede, vil de fleste børn fra 9 år sagtens
kunne se med. Aldersgrænsen i Norge er
9 år.

Indledning
Der er mange temaer at tage fat på. Te-
maer som 2. verdenskrig, jødeforfølgelse,
hjælpsomhed, flugt, ligheder i de nordiske
lande, indoktrinering mv.

Filmen er på sin vis et ubehagelig aktuelt
krigsdrama for børn. De underliggende te-
maer omkring giftig racisme og autoritær
undertrykkelse føles ubehagelig aktuel. Vi
møder i vores hverdag ofte historier om
fremmede familier i Danmark, som det
lykkes at flygte fra krig i deres hjemland,
men som har svært ved at blive accepte-
ret. Bemærkninger om at ”de fremmede”
ødelægger vores samfund er desværre
også helt aktuelle.

Jødeforfølgelsen under 2. verdenskrig bør
nævnes dels om, hvorfor jøderne blev for-
fulgt, og også om hvordan nogle danske-
re hjalp dem med at flygte over Øresund.
Filmen foregår i Norge, men spændinger-
ne omkring jødehadet var de samme i
Danmark under krigen. Der kan også
trækkes paralleller til dagens Danmark,
hvor det stadig kan være svært at være
jøde. Hvor der ofte er ekstra bevogtning
med politi og militær omkring den jødiske
synagoge i København for at afværge evt.
terrorangreb.

Et andet tema kunne være forskellen på
Danmark og Norge under krigen, mod-
standen mod besættelsesmagten i Norge
og den mere udprægede samarbejdspoli-
tik i Danmark. Men nok så vedkommende
for børnene, er temaerne omkring
søskendesammenhold og hjælpsomhed.
Det lykkedes trods alt de 4 snarrådige
børn at flygte fra de frygtelige tyske sol-
dater, og det især fordi de holder sammen
til det sidste.

Lise-Lotte Bjørkholt, Herlev Skolebio
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GRETA

Handling
I august 2018 starter Greta Thunberg, en
15-årig svensk skoleelev, en skolestrejke
for klimaet. Hun sætter sig hver fredag
foran Sveriges parlament, Riksdagen i
Stockholm med et skilt med ordene
“Skolstrejk för klimatet”. 

I begyndelsen sidder hun alene og bliver
opsøgt at få uforstående, der bl.a. mener,
at hun ikke skal spilde sin skoletid på
noget, som de voksne politikere skal sørge
for. Men hurtigt tilslutter andre sig strejken
og snart bliver ‘Fridays for Future’ en re-
alitet. En verdensomspændende skole -
strejke, hvor unge mennesker samles
under samme parole. En kamp imod glo bal
opvarmning og mod en grøn omstilling. 

Filmen følger Gretas liv fra den første  
strej  ke dag og bliver dermed et tydeligt
billede på den voldsomme succes og
omvæltning, som Greta konfronteres med.
På få måneder bliver hun den mest om -
disku terede og kendte klimaaktivist, og
verdensberømmelsen gør, at alle vil have
en bid af Greta. Det gælder både  medierne,
politikere og de andre klima aktivister. 

Med berømmelsen kommer også nye
 situationer og overvejelser, der kræver, at

Greta tager beslutninger, som både udfor-
drer det hun prædiker og det hun har lyst
til. Som en ung pige, der er diagnosticeret
med aspergers syndrom, er det i forvejen
en kæmpe udfordring. Når man så lægger
oveni, at hun skal tackle at tale til store
forsamlinger med alle verdens ledere, så
er det intet mindre end fuldstændig ufat-
teligt. Den nødvendige sejltur over Atlan -
ten til FNs klimatopmøde er derfor et af
filmens helt centrale beviser på, hvad der
gør Greta Thunberg til et ganske særligt
menneske. Og hvorfor hun fortjener at få
fortalt dele af sin historie. 

Vurdering
Når dokumentarfilm fungerer bedst,
lykkes de med at indfange publikum på en
sådan måde, at man oplever glæde og
gys, engagement og indlevelse i fortællin-
gen, på samme måde som fiktionens ver-
den ofte sørger for. Sådan er det også
med Greta. Man er fuldstændig ‘på’ fra
start til slut. Og selvom de forskellige
sekvenser ofte kan føles som gentagelser
af de samme møder, forsamlinger og
strejker, så fornemmer man alvoren, ind -
levelsen og udbyttet af Gretas klima kamp
med større og større begejstring. Den
giver et fremragende billede af menne -
sket bag miljøkampen - og den viser med

stor tydelighed, hvor stor en forskel, et lille
menneske kan gøre. Af den simple grund
er det også en meget vigtig film. 

Filmen er samtidig et meget stærkt og
rørende billede af en familie, der gør alt,
hvad de kan for at støtte op om datterens
projekt, der vender fuldstændig op og ned
på deres tilværelse. For ikke nok med, at
Gretas kamp for klimaet efterhånden får
stor konsekvens for den tid, de har til
rådighed som familie. Den store medie -
bevågenhed, der pludselig rammer fami-
lien, og Greta i særdeleshed, stiller også
voldsomme krav til at kunne navigere i det
stormomsuste mediehav. Familien er
gået fra en stille eksistens, hvor det at
skabe en god og tryg tilværelse for deres
pige, der er diagnosticeret med aspergers
syndrom, har været det væsentligste. Nu
er hun på forsiden af alle verdens aviser
og oplever chikane, mobning og hadske
kommentarer på de sociale medier. Som
publikum forundres man over, hvordan
hun og familien kan holde til det - og det
bliver endnu et argument for, at man må
bøje sig i støvet for den viljestærke og
stålsatte svenske pige.   

Indledning
Filmen kan oplagt indledes med at gen-
fortælle nogle af Greta Thunbergs største
triumfer, inden publikum selv skal opleve
dem på det store lærred. Og så er det en
meget kærkommen mulighed for, at tale
om den kamp for miljøet, som Greta er
nået langt med at sætte på dagsordenen.
Men desværre ikke så langt, at vi er nået i
mål. Forklar de begreber, der kæmpes for.
Hvad er global opvarmning og hvordan
kan vi som mennesker gøre noget for at
mindske CO2-udledningen og nærme os
en grøn omstilling? Og hvorfor er det, at
det ikke er verdens ledere og politikere,
der går forrest i klimakampen, men i
stedet en 15-årig svensk skoleelev?

Jan Frydensbjerg, Formand Film-udvalget

Greta
Sverige 2020
Instr.: Nathan Grossman
Medv.: Greta Thunberg, 
Arnold Schwarzenegger, 
Malena Ernman m.fl.

Censur: 7  
Spilletid: 97 min.
Udl.: Camera Film
Prem.: 26/11-20
Aldersvurdering: Fra 12 år
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H FOR HAPPY
Handling 
H for Happy er en hjertevarm og klassisk
feel-good film for hele familien. Filmens
hovedperson Candice, er en meget opti-
mistisk 12-årig pige, som bekymrer sig om
sine forældre. Hendes mor har efter hen-
des lillesøsters død været deprimeret og
holdt sig for sig selv, og hendes far har
efter en konflikt med hendes onkel tabt
en masse penge og fået knust sine livs-
drømme. I midten af det hele står Candi-
ce og hun vil gerne samle sin familie og
gøre alle glade igen. 

En dag starter der en ny dreng i Candices
klasse, Douglas Benson from another di-
mension. Douglas har sine egne proble-
mer, for han tror, han er på besøg fra en
anden dimension, og han er i gang med at
finde ud af, hvordan han kan komme til-
bage. Candice og Douglas bliver hurtigt
gode venner, og sammen hjælper de hi -
nan den med hver deres problemer. På
trods af den situation Candice befinder
sig i, sørger hun for altid at holde humøret
oppe og finde glæden ved de små ting -
for Candice er nemlig sikker på, hun kan
gøre alle glade igen. 

Vurdering 
H for happy rummer næsten alle de te-
maer en film for ”preteens” kan indehol-
de. Candice oplever mobning og udfor-
dringer med venner i skolen, hun står midt
i sin families indbyrdes konflikter og ople-
ver samtidig kærligheden for første gan -
ge, da hun møder Douglas. 
Filmen har dermed alle de klassiske te-
maer, og det kunne godt gå hen og blive
en smule klichéagtigt og ’overfyldt’, men
det fungerer netop fordi, Candice har den
alder hun har, og fordi karaktererne er
meget karikerede. Derfor kan filmen tilla-
de sig det, uden at man som seer sidder
og krummer tæer. 

Det meget farverige udtryk i filmen anty-
der, at man som seer oplever verdenen

gennem et barns mere optimistiske øjne,
og dette bliver særligt interessant, når fil-
men konfronterer følelsesmæssige for-
hold - især hos de voksne. Filmen slutter
af med et show for børnenes forældre, og
denne ret klassiske afslutning, afvikles på
en måde, så det bliver umuligt ikke at
grine. 

H for Happy er en hjertevarm film som
ender godt og som glider relativt let hen
over de problemer hovedpersonen tumler
med. Der er en gennemgående let tone i
filmen og den meget farverige fremstil-
ling bevirker, at der ligesom er lagt et
 ’filter’ ned over problemstillingerne. For
selvom Candice siger, at man ikke altid
kan være glad, så formår filmen i hvert
fald at gøre en i godt humør. 

Indledning 
H for happy er en rigtig fin film, som hele
familien kan se med på. Selvom filmen in-
deholder triste temaer såsom mobning,
død og depression, så bliver der alligevel
plads til grin undervejs. Filmen sætter
fokus på nogle af de svære ting i livet, men
også de spændende og nye ting, man op-
lever som ung. H for happy er en film der
lægger op til, at tale om både  mob ning og
sorg, men også glæden ved de små ting i
livet og ikke mindst kærlighed. 

OBS - Filmen er med danske tekster, men
til sæson 2022-23 vil den blive tilgænge-
lig med danske stemmer og kan anbefa-
les fra 8 år.

Sine Flatau, 17 år

H for Happy
Australien 2019
Instr.: John Sheedy
Manus: Lisa Hoppe
Medv.: Miriam Margolyes, 
Daisy Axon, Alessandra Tognini m.fl.

Censur: Afv.
Spilletid: 98 min.
Udl.: Angel Films
Prem.: Ingen biopremiere
Aldersvurdering: 10 år pga. tekstning

Filmkatalog - 2021/2022 19

DATA:



JULEMANDENS DATTER 2:
JAGTEN PÅ KONG VINTERS KRYSTAL

Handling
Julemandens datter, Lucia, er blevet elev-
rådsformand og den første pige på jule -
mandsskolen. Hun er udvalgt til at byde
Kong Vinter velkommen og har inviteret
sin bedste ven Oscar med. Han er sød og
kvik, men en pilfinger, der tit kommer galt
afsted. Under den højtidelige ceremoni
forsvinder den magiske blå krystal, ’Stor-
mens Øje’, der skal starte julepakkema-
skinen. Da Oscar får skylden, må han flyg-
te sammen med Lucia. 

Det starter et større eventyr, hvor de beder
om hjælp hos en hemmelig urmager med
både søn & sønnesøn i en sjov scene. I
domkirkens kælder møder de en flok
gråbrødre. I dette munke-broderskab er
der sære ritualer, bl.a. spiser de klam kold
grød. Disse munke hader julen, så de har
stjålet krystallen og bortført kongen. Kon-
gens egen hofmarskal viser sig også at
være en af munkene og en forræder. Han
har skaffet en sjælden syre, som kan øde-
lægge den værdifulde krystal. Det skal ske
ved en stor ceremoni i de underjordiske
kalkminer, men Lucia og Oscar får held til
at stikke af med krystallen og samtidig
befri kongen. Lucias forældre er kommet

dem til undsætning og de flygter alle,
undtagen Oscar, der bliver tilbageholdt af
gråbrødrene. Der bliver aftalt en byttehan-
del, hvor Lucia skal aflevere krystallen
mod at få sin ven sat fri igen. Med tanke
på at ”øjet måske kun ser det, man vil se,
selvom det ikke er det rigtige”, bytter
Lucia ’Stormens Øje’ ud med en sten og
får narret munkene. 

Desværre er Oscar blevet brændt på
armen af den ødelæggende krystal-syre,
så han bliver mere og mere syg. Kongen
fortæller, at det eneste, som kan helbrede
ham, er folkene i den evige vinter. Det er
kun kongen, der kan åbne porten dertil og
de går alle gennem det kolde landskab.
Oscar falder om af udmattelse, så Lucia
lægger sig ved siden af for at holde ham
varm, mens de andre er langt foran. Da
det ser ud til at være ude med de to børn,
bliver de reddet af en dreng, som kører
dem på slæde hjem til sin familie hos vin-
terfolket. 

Gennem de næste dage bliver Oscar hel-
bredt og de kan alle rejse glade hjem til
skolen. Julen er reddet og hele åbnings -
festen starter forfra, bortset fra at denne

gang er det Oscar, som får lov at sætte
den magiske krystal på plads og sætte
gang i Julens maskineri.

Vurdering
I denne film er der ikke fokus på ligestil-
ling, som der var i nr. 1, hvor Lucia som
pige var udelukket fra julemandsskolen.
Her er venskab i centrum, også til nogen,
der ikke er så oplagte. Lucia er en klog og
reflekterende figur, der står sammen med
Oscar, uanset beskyldninger. Hun spilles
flot af 14-årige Ella Testa Kusk. Skuespil-
lerne, ikke mindst de mange kendte, gør
det godt og medvirker til at eventyret får
en let tone, god humor og højt tempo.
 Lige som i den første film er der kostumer
og scenerier, der leder tanken hen på
Harry Potter. Det suppleres fint af Viborgs
locations (med julemarked, smalle gader
og kalkminer i omegnen). Det er en ander-
ledes julefilm, der trods en lidt tilfældig
udvikling og en ret hurtig afslutning, virker
som god underholdning for både børn og
voksne. Jeg vil dog mene, at filmen er
bedst egnet til børn over 8 år, der kan
følge historien - og klare de scener, hvor
børnene bliver jagtet i nogle ”uhyggelige”
omgivelser. Man behøver ikke at have set
den første for at kunne følge med.

Indledning
Jeg ville henlede børnenes opmærksom-
hed på det univers, der minder om andre
film, f.eks. Harry Potter. Munkene har en
slags klub, så kender børnene til mærkeli-
ge eller mystiske ritualer? Man kunne fo-
reslå en udflugt, for scenerne fra Viborg
kobler virkeligheden på troværdig måde
med den fiktive historie – og samtidig lave
lidt reklame for kalkminerne i Mønsted
eller Daugbjerg.

Kirsten Østergaard Nielsen, 
Århus Børnefilm 

Julemandens datter 2: 
Jagten på Kong Vinters 
krystal
DK 2020
Instr.: Christian Dyekjær
Manus: Uffe Rørbæk Madsen 
& Lars Therkildsen
Medv.: Ella Testa Kusk, Bertil Smith,
Martin Buch, Mia Lyhne m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 91 min.
Udl.: Scanbox
Prem.: 12/11-20
Aldersvurdering: Fra 8 år
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KAGEKAMPEN 
Handling
Filmen starter med scener fra en forestil-
ling, der ikke går som planlagt hos Alflin-
gerne, der er en slags små alfer eller nis-
ser. Balladen skyldes især Elfie, der er
nysgerrig og egenrådig. De små alfevæ -
sener har tidligere hjulpet menneskene;
men ifølge deres fortællinger ophørte det,
da de blev snydt. For 200 år siden skulle
en skrædder sy en flot frakke til borgme-
steren. Alflingerne arbejdede som sæd-
vanligt hele natten, så frakken var færdig
næste morgen. Skrædderens kone be-
stemte sig for at afsløre dem og lagde en
fælde ud, så de små væsener faldt ned af
trappen. 

Siden har Alflingerne betragtet alle men-
nesker som utilregnelige, utaknemmelige
og ”alt for store” og har derfor isoleret sig
i deres huler. Elfie er dog modig, så hun vil
opsøge et menneske, der kan lære hende
et håndværk og får selskab af to mod-
stræbende venner, Bulder og Kipp. De tre
finder vej til et forsømt bageri, hvor bager
Theo har opgivet det hele. Han har fået
præmier og vundet en guld-hue for sine
lækre og flotte kager, men nu er han ramt
af gæld. Truslen kommer fra hans egen
bror, Brian, der har et moderne bageri ved
siden af. Derfor vil han smide Theo ud og
udvide til en stor fabrik, men Brians kager
smager bare ikke særlig godt. Da de små
væsener bliver opdaget, sætter Elfie alt
ind på at overbevise Theo om at de kan få
ham på fode igen. 

Trods en del rod og ulykker får de tre ven-
ner bygget samlebånd af Theos gamle le-
getøj – og går i gang med at bage kager.
Samtidig får de butikken gjort klar til
åbning igen, men Brian har lugtet lunten
og går til angreb med en stor buldozer, så
Theo falder og må på hospitalet. Det hele
ser så sort ud, at Elfie tager tilbage til
hulen for at få de andre med og minde
dem om, at deres egentlige formål er at
hjælpe. Betingelsen for den indsats bliver,

at alle Alflinger skal tage hjem bagefter,
så det må Elfie love. På magisk vis får de
små væsener tjent mange penge til Theo,
selvom Brian gør alt for at forhindre salg
af kagerne. Brian ender med at falde i sin
egen dej og må reddes op af de små alfer.
Det lykkes for Elfie at få de to brødre for-
sonet, før hun må sige farvel til menne-
skene og tage med sin flok tilbage til
hulen. Hjemme igen holder Alflingerne
fest og nyder Elfies gode kager.

Vurdering
Denne tyske animationsfilm med dansk
tale starter med en forestilling, der bliver
mere og mere kaotisk. Det varer lidt, før
man fanger historien om de små Alflinger,
der delvis fortælles på rim. Det er søde fi-
gurer og god animation i en ”opbyggelig”
historie med humoristisk tone uden
skræmmende ting, så den er tilladt for
alle. Som fortællingen skrider frem opstår

lidt hektiske scener med lidt mere drama-
tik hen mod slutningen. De få glimt af
uhygge forsvinder dog hurtigt i den varme
stemning. Det går lidt hurtigt, både i tale
og scene indimellem, men jeg vil mene at
alle over 4-5 år kan få noget ud af filmen.
Filmen ender godt for både mennesker og
Alflinger.

Indledning
Alt efter publikums alder vil jeg forberede
dem lidt på baggrunden for Alflingerne, så
børnene er med fra starten. Selvom de
små alfers vigtigste opgave er at hjælpe,
må den opfindsomme Elfie tage sagen i
egen hånd. 
Desuden kan henvises til den megen
fokus på kager og bagning for tiden. Klar -
parat - bag!

Kirsten Østergaard Nielsen, 
Århus Børnefilm 

Kagekampen
Tyskland 2020
Instr.: Ute von Münchow-Pohl
Manus: Jan Strathmann
DK stemmer: Nis Bank-Mikkelsen, 
Tom Jensen, Birthe Neumann m.fl.

Censur: A
Spilletid: 78 min.
Udl.: Angel Films
Prem.: 9/9-21
Aldersvurdering: Fra 4-5 år
DANSK TALE

Kan vises fra 1/1-22
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KANINBJERGET

Handling
Eventyret udspiller sig i det frodige og
grønne landskab i Sydengland. De tre ka-
niner Hassel, Samson og den overfølsom-
me Femmer finder sammen om at for lade
deres kaninkoloni. Femmer har en uhyg-
gelig fornemmelse af, at kolonien er i fare
og de begiver sig på vej for at finde et
sted, hvor de kan leve i fred. Mange af de
andre kaniner følger dem. Rejsen er fuld
af farer.  

For at kunne etablere et nyt levedygtigt
samfund er de nødt til at finde nogle hun-
ner, og i den forbindelse havner de i et blo-
digt sammenstød med den frygtelige ge-
neral Galtetand, der på diktatorisk vis leder
kolonien Efrafa. Med list og ikke mindst
med hjælp fra den noget excentriske måge
Kehaar, lykkes det imidlertid Samson at
føre nogle hunner ud. Galte tand og hans
soldater optager naturligvis forfølgelsen,
men det lykkes Samson, Hassel og Fem-
mer at slippe væk. Nu kan de se frem til et
nyt, frit liv i de frodige bakker. 

Vurdering 
Kaninbjerget er en engelsk tegnefilm fra
1978, baseret på eventyrromanen fra 1972
med titlen Watership Down, af forfatteren
Richard Adams. Den er tidløs og en teg-

nefilmsklassiker. Nu er vi så heldige, at
denne flotte film er kommet i en ny digital
version. Den er både for store børn og
voksne. Bemærk, trods animation, så er
dette ikke en film for små børn. Man gri-
bes let af den klare spændingsopbygning
og den engagerede fortælleform.  Et rigtig
eventyr med en fin slutning.

I engelske litteratur er der tradition for at
behandle samfundskritiske problemer
igennem eventyr. Og Kaninbjerget følger
helt klart denne trend. Historien er blevet
til som en fortælling for børn, men den har
også meget at sige til voksne. Det er helt
oplagt at bruge animationsteknikken, når
man som her skal lave en film om dyr. Ka-
ninernes specielle adfærdsmønster er
meget præcist ramt og det er endog lyk-
kedes tegnerne, at give de forskellige ka-
niner deres helt eget særpræg. 

Historien er dramatisk og medrivende,
men også indimellem for uhyggelig for de
mindre børn. Filmen har et spor (voksen)
med emner som forfølgelse og sam -
funds  omvæltning, og et umiddelbart let-
tere tilgængeligt spor (børn) med en god
historie om modige kaniner, der skal
meget igennem for til sidst at kunne leve
lykkeligt.

Jeg synes, Kaninbjerget er et dejligt even-
tyr for voksne og større børn. Kaninbjerget
holder, den er værd at se eller gense. Jeg
læste med stor fornøjelse bogen i ‘75,
hvor den var forholdsvis ny. Animationsfil-
men fik jeg først set ved filmgennemsyn i
efteråret 20. Gensynet var stort, hvilket
fantastisk eventyr i en meget vellykket
animationsfilm.    

Indledning
Da Kaninbjerget er en eventyrhistorie med
en alvorlig baggrund, vil det være oplagt at
behandle flugt- og overlevelses proble-
matikker. Folk der er nødt til at forlade
deres eget land, måske pga. krig og be-
skrive, hvordan filmen fortæller om sam-
menhold og optimisme på trods af alle
odds. Det vil også være muligt at snakke
om animationsfilm og påpege, hvor livag-
tigt kaninerne er skildret. De er udstyret
med menneskelige egenskaber, men de
er ikke beskrevet som små mennesker,
som man ofte finder i Disney animations-
film. Man kunne også med fordel forbere-
de børnene på de meget dramatiske sce-
ner, der forekommer især i filmens sidste
halvdel. Læg mærke til musikken og lyde-
ne der benyttes effektivt til at signalere
naturens farer og de er ligeså meget en
medspiller i filmen, som dialogen. Derud-
over bliver der lagt stemmer til kaninerne
af nogle dygtige britiske skuespillere. 

Der kan drages paralleller til Disneys ani-
mations-univers, Dumbo, Bambi og Jung-
lebogen, men Kaninbjerget er nok i den
mere dystre ende. Selve historien bygger
på den britiske tradition omkring dyrehi-
storier, som den elskelige “Vinden i Pile -
træerne”. Der er tydelige samfundskritiske
beskrivelser, let skjult i en kanin-verden. 

Lise-Lotte Bjørkholt, Herlev Skolebio, har
lavet en opdateret udgave af anmeldel-
sen fra vores katalog i 1985, skrevet af
Ulla Buddig. 

Kaninbjerget
UK 1978
Instr.: John Hubley & Martin Rosen
Manus: Richard Adams & Martin Rosen
Stemmer: John Hurt, Richard Briers,
John Bennett m.fl. 

Censur: 11
Spilletid: 91 min.
Udl.: Miracle Film
Re-prem.: 8/10-20
Aldersvurdering:
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KNUDSEN & LUDVIGSEN
– OG DET STORE DYR

Handling
Knudsen & Ludvigsen bor i en tunnel sam-
men med en grævling og de deler skøre
indfald, sang og marmelade i sorgløse
dage. Vennernes eneste bekymring er, om
der mon er et dyr i deres hule med 100 ho-
veder og 14 ben? En dag får de besøg af
en togkontrollørdame med et brev som
gør, at de to venner smides ud af deres
hjem med det samme. De forlader tunne-
len med få ting og er hjemløse. 

Knudsen har et billede med af sin bedste-
far, der var en berømt piratkaptajn med
træben. Vennerne bestemmer sig for, at
han må kunne hjælpe dem. De tager der-
for tilbage til hulen for at finde et skatte-
kort, der kan vise vej til ham. Kaptajn
Knudsen skulle bo i en sten, som ligner en
stor rygsæk. Togkontrolløren prøver at
snuppe kortet, men jages væk af grævlin-
gen. Hun tager hen til sin storesøster, Gud-
run, der vil gøre alt for at finde det guld,
som kaptajnen har stjålet fra hende en-
gang. Det lykkes dog Knudsen og Ludvig -
sen at finde kaptajnens sten og hule først. 

Da de afprøver en mærkelig maskine, bli-
ver den ene suget til Nordpolen - og den
anden til en tropisk ø. Først da togkontrol-
løren kommer til at trykke på maskinen,

lander de i hulen igen. Imens er grævlin-
gen og det ’usynlige’ uhyre, der er lyserødt
med mange ben og flere hoveder, også
nået frem. Knudsen & Ludvigsen leder
stadig efter bedstefar Knudsen; men fin-
der kun hans gravsten. Altså må han være
død, så de flyver op i himmelen for at lede
efter ham. De finder kaptajnen på en sky
mellem engle, der synger om madpakker
- og Skt. Peter med mobiltelefon. Dén stil-
le og fredelige verden er alt for kedelig for
kaptajnen, så han er let at lokke med til-
bage til jorden, hvor han glæder sig over at
være i sin hule igen. Men nu skal de for-
svare sig mod den grumme Gudrun, der
angriber med et drabeligt tog med kano-
ner og kran, som hun vil stjæle stenen og
guldet med. En overgang ser det ud til at
hun har overtaget, men så tager alle kam-
pen op og vinder, med hjælp fra grævlin-
gen og det godmodige uhyre. Gudrun
hænger fast i sin kanon og hendes lille-
søster er bare glad for at være sluppet fri
af sin plageånd. Kaptajnen har sin hule og
guld, mens vennerne tager tilbage til
deres hule og kaster sig ud i deres ken-
dingsmelodi ”dum og dejlig, juba, juba”.

Vurdering
Denne animationsfilm efterfølger Knud-
sen & Ludvigsen og den fæle Rasputin fra

2015, en stor succes i Norge, hvor denne
nr. 2 også har fået begejstrede anmeldel-
ser. Filmen udfoldes i et univers, ikke helt
ulig Bennys Badekar eller den lyserøde
elefantparade fra Dumbo. 

Handlingen giver faktisk ikke megen me-
ning. Der er skøre situationer på sære ste-
der, som suppleres med forskellige sange
(af svingende kvalitet). Alt er muligt, lige
fra rejser til nord og syd, så til himmels -
og til sidst en optræden på en scene foran
tusindvis af de lyserøde dyr som publi-
kum. Det er et psykedelisk verdensbillede,
med små guldkorn; f.eks. når de to venner
bliver helt skæve af lakridsbolsjer - eller
når de leger med ordene, hvilket helt sik-
kert vil more de små. Filmen er ikke særlig
uhyggelig. Det hele virker skørt og surrea-
listisk, men filmen roses som et godt til-
bud til børn fra 5-års alderen. 

Indledning
Man kan lægge op til denne fantasi-film
med indlagte sange, men den er svær at
indfange. Den skal nok bare nydes som
den er med barnesindet i behold. Læg de
voksne fordomme i lommen.

Kirsten Østergaard Nielsen, 
Århus Børnefilm 

Knudsen & Ludvigsen 
- og det store dyr
Norge 2020
Instr.: Gunhild Enger & Rune Spaans
Manus: Øystein Dolmen
DK stemmer: Henrik Kofoed, 
Jens Jacob Tychsen, 
Anette Støvelbæk m.fl.

Censur: A
Spilletid: 78 min.
Udl.: True Content E.
Prem.: 12/5-21
Aldersvurdering: Fra 5 år

Kan vises fra 1/9-21
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LASSIE KOMMER HJEM
Handling
Filmen starter med musik og naturbilleder
”så sødt som i gamle dage”. Frederik på
12 år er bedste ven med hunden Lassie,
der hurtigt lærer at hente drengen fra
skole. Frederiks familie er lige flyttet i ny
lejlighed. Den ivrige hund kommer til at
vælte værtinden, fru Møller, som forlanger
at den bliver smidt ud, for ellers skal de
flytte. Forældrene finder det bedst at få
Lassie passet en tid, indtil hun er faldet til
ro igen, selvom Frederik er ulykkelig over
den løsning. Lassies ophold bliver aftalt
med den rare gamle Grev von Sprengel,
som ejer den fabrik, som faren arbejder
på. Han er desværre ved at gå konkurs og
må derfor fyre alle sine ansatte; undtagen
den tro tjener Edward og en uduelig med-
hjælper Hans, som skal passe Lassie og
to andre hunde. Samtidig ankommer gre-
vens barnebarn, Pernille, til godset. Da
greven må afsted til sit sommerhus på en
ø 800 km væk, følger de andre og hunde-
ne med. Her prøver Hans at stjæle gre-
vens elskelige ur, der kan indbringe
mange penge, men bliver afsløret. Da han
også er ond ved Lassie, bliver han smidt
på porten af greven. 

Under tumulten stikker Lassie af, så Per-
nille og hendes bedstefar leder efter hun-
den på hele øen, men den er smuttet om-
bord på en fiskekutter og er nået til fast-
landet. Pernille bliver sat på en bus og skal
tilbage til sin kostskole. Da Frederik hører,
at Lassie er forsvundet, tager han ud for
at lede efter den. Forinden har han efter-
lyst den på plakater og sociale medier. En
pige melder at hun har set Lassie på en
rasteplads, som Frederik finder frem til.
Her møder han Pernille, som også lige er
stukket af for at finde hunden. 

De to børn opdager, at Lassie er taget
med en cirkusvogn, der kører i retning hje-
mad, så de prøver at følge dens rute. Den
upålidelige Hans har i mellemtiden fundet
frem til Lassie, som greven har udlovet en

dusør på, så han jagter også hunden. Bør-
nene er blevet efterlyst, og derfor leder
både politi og begge fædre efter dem.
Frederik og Pernille finder Lassie, lige før
Hans er ved at fange den, så de løber væk
alle tre hen til en bro, men her falder bør-
nene i vandet. Den modige hund prøver at
redde dem, men skylles selv ned ad vand-
faldet. Børnene bliver hentet op i tide og
er i god behold, men Lassie er væk. Fre-
derik er helt fortvivlet og venter hver dag
på, at hunden skal komme hjem. 

Efter en lang og udmattende rejse dukker
den trætte hund endelig op, i sidste øje-
blik, før familien igen skal flytte efter fa-
rens nye job. Med en rørende forsoning
mellem greven og hans søn, Pernilles far,
bliver konkursen afværget. Faren kan ar-
bejde på fabrikken igen og få bolig med i
købet, så hele familien kan blive - og alt
ender godt.

Vurdering
Denne tyske film lægger sig i kølvandet på
mange filmatiseringer af Eric Knights be-
rømte roman om Lassie. Den følger tradi-
tionen som familieklassiker om den mest
berømte hund i filmhistorien med tilpas

hjertevarme, venskab og drama. Handlin-
gen udspiller sig lige så forventeligt som i
de gamle film, men er stadig et fint even-
tyr om en dreng og hans elskede hund,
der må så meget ondt igennem, før de
forenes igen. Jeg fik nærmest tårer i øjne-
ne (eller ”et anfald af høsnue” som tjener
Edward i filmen) ved gensynet af Lassie
og den rørende slutning. Jeg håber derfor,
at nye generationer kan se charmen ved
denne søde, lidt naive, men livsbekræf-
tende fortælling. Der skal være plads til
”feel-good-film” til alle aldre.

Indledning
Det vil være oplagt at tale om hunde - og
især om Lassie. Hvilken race hører hun
mon til? Børnene kunne spørge de voksne
i flere generationer, om de har set Lassie-
film i deres barndom? – og selv fortælle
om denne nye udgave. Har børnene selv
kæledyr, som er deres gode ven? I filmen
bliver Lassie væk, men finder selv hjem.
Der er andre eksempler (og film) på, at det
kan lykkes for dyr; selv over lange afstan-
de.  

Kirsten Østergaard Nielsen, 
Århus Børnefilm 

Lassie kommer hjem
Tyskland 2020
Instr.: Hanno Olderdissen
Manus: Jane Ainscough
Medv.: Sebastian Bezzel, 
Anna Marie Mühe, Bella Bading m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 96 min.
Udl.: Angel Films
Prem.: 3/9-20
Aldersvurdering: Fra 7 år
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LUNA OG 
DEN MAGISKE KRYSTAL

Handling
Da en dejlig skov er truet af mangel på
vand, indkaldes dyrene til krisemøde. Hver
dråbe vand skal samles i et græskar til
fælles brug, men det får to af ungerne
smadret ved et uheld. Det er pindsvinet
Luna, der kalder sig prinsesse, men som
ofte får skyld for uheld i skoven. Luna er
nemlig fuld af energi og fantasi. Hun ser
sig selv som en frygtløs heltinde; modsat
vennen Tjum, som er et ængsteligt egern.
Den store fugl, Krage, fortæller sagnet om
en magisk vandkrystal på toppen af et
hvidt bjerg. Den er blevet stjålet af Kongen
i en bjørnegruppe, som holder vandet til-
bage til sine egne - og derfor tørrer alting
ud i skoven. 

Da ingen af de voksne dyr tør tage ud for
at finde krystallen, melder den modige
Luna sig til opgaven. Hun skal bare følge
flodlejet op til bjerget. Her møder hun en
bæver, som bygger dæmninger, selvom
alt er tørlagt efter et stort jordskred. Tjum,
der er fulgt efter Luna for at overtale
hende til at gå tilbage, ender med at
dæmpe sin angst og følge med på missi-
onen. Undervejs må de klare en glubsk

los, forstå en klog gammel tudse og narre
en flok luskede ulve. Luna møder også et
gnavent pindsvin, som hun håber på
kunne være hendes forsvundne far, men
det er han ikke. Luna røber overfor Tjum,
at hun er forældreløs og ensom, så derfor
kalder hun sig prinsesse og holder sig for
sig selv. 

Da de endelig når op til toppen af bjerget,
finder de ind i Bjørnekongens hule på hver
sin farlige måde. Tjum får allieret sig med
bjørneprinsen Amaro, der hjælper venner-
ne ved at bortlede sin fars opmærksom-
hed. Imens snupper Luna den magiske
krystal, men hun bliver opdaget af bjørne-
ne. Med kongen lige i hælene flygter de to
venner og ender i Ulvedalen. Her må Tjum
narre både bjørn og ulve, mens Luna lige
når at få sat vandkrystallen tilbage på sin
plads – og så begynder vandet igen at
flyde ned ad flodlejet på en naturlig måde.
Mens vennerne prøver at slippe væk fra
både bjørne, ulve og los, dukker Krage hel-
digvis op og flyver væk med dem i næb-
bet. Hjemme i skoven har alle dyrene - og
især egernfamilien -  været meget kede af
at Tjum er borte, men da de ser at vandet

kommer tilbage, får de nyt håb. Snart
efter lander Krage med de to modige ven-
ner, der får ros for deres indsats. Luna bli-
ver endda adopteret af Tjums forældre og
får på den måde en helt ny familie. 

Vurdering
Denne tyske børnefilm, med forlæg af en
populær bog af forfatteren Sebastian Ly-
beck, er tilladt for alle. Der er enkelte triste
scener, når Luna indrømmer sin ensom-
hed. Der er også lidt dramatik, når de bli-
ver jagtet, hvor Tjum bliver bange. Både
dyr og handling virker ret ufarlig, men set
med voksenøjne er det en lidt tyndbenet
fortælling. Animationen er okay; selvom
der er gjort mest ud af egernhaler og ulve-
pels. Der er andre svage detaljer: dyrene
efterlader ingen fodspor og vandet ser
kunstigt ud. Alle dyrene kan tale, undta-
gen lossen, der alligevel forstår alt? Der er
musik og nogle få sjove scener undervejs,
f.eks. da bjørnene laver synkronsvømning
i deres sø. Samlet set er det en sød film
med mange nuttede dyr, som nok kan un-
derholde de yngre børn. 

Indledning
Der kan henvises til andre eventyr med
dyr, som f.eks. Dyrene i Hakkebakkesko-
ven – eller man kan inddrage miljø- og kli-
maproblemer med mangel på vand. Der
kan også sættes fokus på Luna som på -
står, hun sagtens kan klare sig alene. Fra
starten virker hun stædig, barnlig og ego-
istisk. Hun er dog også modig og satser
alt på at vise sit værd over for de andre dyr
i skoven. På den fælles mission skal ven-
nerne lære at stå sammen og klare udfor-
dringerne, så Luna må løsne op. De får
også noget hjælp undervejs, så tingene
løser sig og alt ender godt, også for Luna. 

Kirsten Østergaard Nielsen, 
Århus Børnefilm 

Luna og den 
magiske krystal
Tyskland 2019
Instr.: Regina Welker & Nina Wels
Manus: Martin Behnke & 
Andrea Deppert
DK stemmer: Sigurd Philip Dalgas, 
Sebastian Jessen, Lars Mikkelsen m.fl.

Censur: A
Spilletid: 89 min.
Udl.: Angel Films
Prem.: 6/8-20
Aldersvurdering: Fra 5-6 år
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MALOUS JUL

Handling
Julen nærmer sig, men Malou på 14 år er
bestemt ikke i julehumør. Hendes mor er
død, hendes far er i fængsel og søsteren
Jessica bor i Roskilde, men anses ikke for
passende selskab. Malou afleveres i fami-
liepleje på Lunø, som er sidste chance, før
hun skal anbringes på institution. De søde
og lidt naive plejeforældre Bibi og Leif bor
på en gård, hvor alt står i julens tegn året
rundt. Latterligt nok sætter de også grød
op til nissen på loftet. Malou er en util-
passet og tvær teenage-pige, der hader
det hele og bare vil væk. 

Hun opdager imidlertid, at der faktisk bor
en 425 år gammel nisse på loftet, som vil
af med hende for enhver pris. Selvom de
begge har et hidsigt temperament, får de
aftalt en pagt. Nissen Nils foreslår, at
Malou laver al den ballade, hun kan, så

hun bliver smidt ud - og han kan få stedet
for sig selv igen. Malou ønsker bare at
blive forenet med sin søster, for hun er
ensom og har svært ved at falde til nogen
steder. Det passer derfor den trodsige
pige godt at sabotere julen midt i den
 lokale idyl, hvilket medfører stuearrest,
flugtforsøg og mistanke om tyveri hos
købmanden. Undervejs får Malou ødelagt
meget for de tålmodige plejeforældre, der
ellers gør alt for at hun skal føle sig hjem-
me og det ser ud til, at hun inden længe
har kurs mod en institution. 

Men da Malou skal hjælpe Leif med at
fælde juletræer, sker der et uheld, så hun
bliver nødt til handle og redde situationen.
Det bliver vendepunktet for den sårbare
pige, der langsomt sænker barrikaderne
og bliver mere positiv over for de gode
hensigter. Den udvikling passer ikke Nils,

som er vred over, at pagten er brudt. Han
er edderspændt rasende og prøver at
hugge hovedet af Malou, mens hun sidder
i badekarret. Heldigvis overlever hun og
kan fortælle om episoden til sin plejemor,
der fornemmer en voksende accept hos
Malou. Det hele falder efterhånden til ro,
ligesom Nils, der lander på sin vanlige
vrantenhed. Malou overgiver sig til julen,
til stedet, til plejeforældrene og finder
 positive sider hos sig selv, så alt ender
godt.

Vurdering
Dette er ikke et typisk juleeventyr, men
nærmest en socialrealistisk skildring af
en skrøbelig og forladt ”punker” med en
mørk fortid, der prøver at finde sig selv.
Malous opfattelse af de gode og juleglade
plejeforældre udvikler sig - fra dyb foragt
og trods - til en spirende glæde over at
være inddraget i fællesskab og julehygge,
hvilket er fint skildret. Hertil kommer så
den meget sure Nisse, der bare vil have al
opmærksomhed og grød for sig selv. Nils
er ingen hyggeonkel, men nærmere en ef-
terkommer af de lidt ondskabsfulde trol-
de og drillenisser fra fortidens bondemil-
jø. Malou og Nils fremstår ikke som særlig
sympatiske; men i takt med at pigen ud-
vikler sig, bliver det lettere at holde af
hende. Jeg har dog svært ved at sætte fil-
men ind i en aldersgruppe. Den anbefales
ikke til børn under 7 år - og er måske for
”forudsigelig” for de ældste, så nærmere
til mellemgruppen. 

Indledning 
Filmen kan præsenteres som en blanding
mellem realistisk fortælling og et jule -
eventyr af den alternative slags. Hvad skal
en rigtig julefilm indeholde? Her er f.eks.
meget lidt juleagtige dialoger. Man kunne
også udforske, hvad publikum synes, der
karakteriserer en nisse?

Kirsten Østergaard Nielsen, 
Århus Børnefilm 

Malous jul
DK 2020
Instr. & manus: Claus Bjerre
Medv.: Karla My Nordquist, 
Jytte Kvinesdal, Lars Ranthe m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 88 min.
Udl.: Angel Films
Prem.: 19/11-20
Aldersvurdering: 7-10 år
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MANOU - LUFTENS HELT
Handling
”Alt liv for alle dyr begynder med et æg,
som er uerstatteligt”, siger den kloge
leder af mågernes flok. Han længes efter
selv at få afkom sammen med sin mage.
En dag opdager hunnen en lille unge, der
er blevet forældreløs og vakler rundt helt
alene. Parret tager den til sig - og ungen
kalder dem for mor og far. Kort efter ud -
klækkes deres eget æg, og der er stor for-
skel på de to unger. Den lille Manou har
spinkle ben med små fødder, mens lille-
bror Luc ligner sine forældre med stort
næb og stærke gule fødder. Manou bryder
sig ikke om fisk og vil hellere spise insek-
ter. Hans fødder dur heller ikke til at padle
i vand og han kan ikke dykke efter fisk.
Han har også svært ved at klare flyveti-
merne, hvor de andre unger hurtigt lærer
at svæve hen over himlen. 

Manou føler sig meget udenfor og stikker
af hjemmefra, men pludselig møder han
fugle som ham selv, nemlig en flok hurti-
ge svaler. Nu passer hans flyveteknik
meget bedre; han får gode venner og for-
elsker sig i den søde ”svalepige” Kalifa,
men længes efter sin mågefamilie og
vender tilbage. Her deltager Manou i en
flyvekonkurrence, som han vinder, så den
stolte far sætter ham til at vogte æggene.
Desværre er Manou ikke stærk nok til
alene at forsvare sig mod de fæle rotter,
så de stjæler et æg til stor sorg for koloni-
en. Faren må sende Manou væk og han
søger trøst hos den blå kalkun, Percival,
på kirkegården. 

Snart finder Manou tilbage til svalerne, hvor
han lærer at spise orme og flyve i flok med
hurtigt skiftende formationer. Alle fugle,
både måger og svaler, forbereder sig på
den lange tur sydpå, men Manou er splittet
mellem sine to flokke. Hvem skal han flyve
sammen med? Imens har Percival opdaget
at rotterne har samlet en stor bunke fug-
leæg, som svalevennerne sætter sig for at
redde. Manou fører an - og sammen med

Luc og Percival får de sikret æggene, som
kommer tilbage til svalekolonien. Èt af dem
viser sig dog at indeholde en mågeunge,
som ingen vil kendes ved, så den tager Per-
cival til sig vinteren over. 

Mågeflokken starter deres planlagte af-
gang, uden at tage sig af Manous advar-
sel om en kommende storm. Da mågerne
bliver fanget i den farlige vind, får Manou
overtalt svalerne til en livsfarlig rednings-
mission. Den lykkes, så alle fuglene kan
flyve sydpå med hver deres flok. Da de
vender tilbage om foråret, hersker der fre-
deligt samvær på klipperne, for de er jo
alle sammen fugle, der flyver, beskytter
æg, søger mad og nyder livet. 

Vurdering
Denne film er en tysk produktion, som jeg
(kun) har set med engelsk tale. Filmen
minder lidt om Pjuske flyver fra reden.
Animationen er god og ret flot i flyvesce-
ner og landskab, selvom figurerne er
noget karikerede. Fortællingen om den
 for ældreløse, der optages i en anden
slags familie og må gå så gruelig meget
igennem før det ender godt, er jo velkendt.
Ligeledes er moralen vedrørende fjende-
billeder af ”de andre”. Her skal Manou for-

ene det bedste fra begge verdener ved at
være modig og stærk som en måge - og
hurtig og opfindsom som en svale. Sam-
tidig skal hans familie og venner på begge
sider lære at acceptere forskellene og se
ligheder, så de kan hjælpe hinanden. Der
er flere scener, hvor fuglene er i fare - i en
voldsom storm - eller under angreb af de
væmmelige rotter i mørke omgivelser. Fil-
men, der kan føles lidt lang og varer  1 1/2
time, er tilladt fra 7 år – og kan heller ikke
anbefales til mindre børn.

Indledning
Det er oplagt at trække lighedstegn til
“Den Grimme Ælling” og lignende fortæl-
linger, der har fokus på ikke at høre til. Man
kan forberede børnene på at i denne film
er der forskellige fugleflokke, der ikke bry-
der sig om hinanden. De skal lære, at selv-
om noget er forskelligt, vil der være
meget, som er ens, så alle kan have gavn
af hinanden. Den handler om familier og
venskab, ligesom hos os mennesker. Man
kan også henlede opmærksomheden på
de flotte flyve-scener og måske forberede
lidt på de angrebslystne rotter.

Kirsten Østergaard Nielsen, 
Århus Børnefilm

Manou – Luftens helt
Tyskland 2019
Instr.: Andrea Block & Christian Haas
Manus: Andrea Block & Axel Melzener
DK stemmer: Afv.

Censur: 7
Spilletid: 88 min.
Udl.: Angel Films
Prem.: Ingen biopremiere
Aldersvurdering: Fra 7 år
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MILLA
Handling
Milla er en 16 årig pige, som bor i Sydney,
Australien. Milla har uhelbredelig kræft.
En dag på vej til skole dumper hun ind i
den 23 årige Moses, som både er mis-
bruger og pusher. Da Milla får næseblod
hjælper han hende. Han fortæller, at han
er blevet smidt ud hjemmefra og ikke har
nogen penge. Milla forelsker sig hoved-
kulds i den rodløse fyr.

Milla bor hjemme hos sine forældre.
Faderen Henry, er psykiater, mens mode -
ren, Anna, er tidligere berømt pianist, men
nu psykisk nedbrudt. Da Milla tager Moses
med hjem for at præsentere ham for foræl-
drene, bliver det meget akavet, da foræl-
drene er imod forbindelsen. Men Milla hold-
er fast. De skændes. Milla får et tilbagefald
og påbegynder kemobehandling.

Trods forældrenes åbenlyse aversion mod
Moses, som eskalerer yderligere, da han
en nat bryder ind i hjemmet for at stjæle
stoffer, så indser Henry langsomt, at Milla
er meget glad for Moses, og han inviterer
ham derfor på morgenmad.

Milla vil invitere Moses med til den afslut-
tende skolefest, men han dukker ikke op.
Hun trøstes af moderen, som stadig ikke
bryder sig om Moses, og hun beder ham
holde sig fuldstændig væk fra Milla, også
set i lyset af at Milla får det værre og
værre. I protest mod sine forældres hold-
ning, smutter hun en nat væk fra hjemmet
og tilbringer en nat med Moses på en
danseklub, og de falder i søvn på toppen
af en høj bygning.

For Millas skyld inviterer Henry Moses til
at bo hos familien. Forholdene bliver
bedre, men Milla bliver rasende, da hun er-
farer, at faderen forsyner Moses med stof-
fer. Milla holder sin fødselsdag og i et kort
øjeblik synes alt ved det gode, da mode -
ren og Milla spiller sammen for første
gang i mange år. Men Millas tilstand

forværres og en aften beder hun Moses
om at lægge en pude over sit ansigt. Han
prøver, men Milla kæmper imod. Om mor-
genen da han vågner, opdager han at Milla
er død. I et flashback ser vi dem alle fire
ved stranden. Milla beder sin far om at
passe godt på Moses, når hun ikke er der
mere. Han indvilliger. Mila tager et billede
af sine forældre.

Vurdering
Dannelsesrejsen fra teenage verdenen til
voksenlivet er skildret i utallige film og
bøger, og temaet er altid et godt
udgangspunkt for historier med store
følelser. Ikke mindst i de såkaldte Sick
Flick – film (en subgenre til coming-of-
age filmene), hvor hovedpersonen, som
regel den kvindelige, er dødelig syg af
kræft. Genren blev utrolig populær med
John Green filmatiseringen En flænge i
Himlen (2014) og herhjemme med filma-
tisering af Jesper Wung-Sungs bestseller
En-To-tre-Nu! fra 2016.

Heldigvis er Milla ikke en klæbrig tårepers-
er, der bruger en alvorlig sygdom som
undskyldning for det rene følelses-

pornografi. Den er en fantastisk og
rørende coming-of-age film. Den skildrer
humor og alvor på smukkeste vis, og dette
gør filmen unik. Det er en hudløs film, fordi
den ikke tigger og beder os om at være
forstående overfor Millas alvorlige syg-
dom. Den opfordrer os tværtimod til at se
alt det andet. Og så er Milla en dejligt an-
derledes kejtet dannelsesrejse, fordi Milla
undervejs lærer at finde et fokus på ver-
den. Og da hun finder det, taber hun den
sidste mælketand, der er blevet siddende
alt for længe. Deraf originaltitlen, Baby-
teeth, der er meget mere poetisk end blot
at opkalde filmen efter sin hovedperson.

Filmen fungerer klart bedst, når Milla og
Moses isoleres sammen. Scenerne de to
imellem er intense og nærværende og
fungerer som konstante påmindelser om,
hvor meget livslyst kærlighed kan skabe
for en person, der ellers kun har døden at
se frem til. Den ungdommelige skødes -
løshed og kampen for at presse alt, hvad
man kan, ud af livet er virkelig til at tage og
føle på. Netop derfor er Moses og Milla så
fantastiske sammen.

Filmen har en humoristisk og varm
stemning, afbrudt af flere triste og
dramatiske passager. Der er flere scener,
hvor hovedkaraktererne kommer i stærk
følelsesmæssig affekt. Endvidere er der
situationer med mildt seksuelt indhold
samt pille- og stofmisbrug. I en scene
overværer man en person, der er tæt på at
dø. I en anden scene er en person meget
fortvivlet af sorg. Det er derfor vigtigt, at
man som udgangspunkt overholder cen-
surgrænsen på 15 år.

Indledning
Nævn eventuelt andre film i genren. Hvor-
dan påvirkes vi følelsesmæssigt, når
 historien omhandler en dødelig kræftsyg
person?

Hans Peter Mehlsen, Aarhus Skolebio

Milla
Australien 2019
Instr.: Shannon Murphy 
Manus: Rita Kalnejais
Medv.: Eliza Scanlen, 
Michelle Lotters, Toby Wallace m.fl.

Censur: 15
Spilletid: 118 min.
Udl.: Angel Films
Prem.: 5/11-20
Aldersvurdering: 15 år
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MINDING THE GAP
Handling
En flok unge fyrer står på skateboard. De
står noget mere på skateboard. De laver
stunts på deres skateboards. Flere op-
tagelser af unge fyrer på skateboard (fort-
sæt selv lidt endnu).
Hvis nogen er skræmt fra at læse videre,
er det utilsigtet. Dette er en perle i doku-
mentarfilmgenren.

Der går enormt meget tid med at se de
unge drenge, som efterhånden bliver
unge mænd, sammen med deres skate-
board. Men langsomt begynder historien
at fortætte sig om de tre hovedkarakterer
Keire, Zack og (kun gradvist) filmens
 skaber Liu. De har kendt hinanden stort
set altid fremgår det af de mange timers
optagelser, der nødvendigvis må ligge til
grund for filmen.

Man ser gruppen af venner arbejde og
agere i deres omgivelser med venner og
venners venner. Zack har et barn på vej,
Keire arbejder som opvasker. Liu er næ -
sten usynlig som filmens skaber, men
træder stadig mere tydeligt frem for os.
Det, som efterhånden også træder frem
for os, er, at de tre venner ikke kun har
skateboarding til fælles. De har også haft
oplevelser med vold i hjemmet til fælles.
Og ikke kun vold, men egentlige dysfunk-
tionelle hjem, som vi får glimt af i løbet af
filmen.

Hen mod slutningen afslører Liu, at hans
egentlige projekt med filmen var at un-
dersøge, hvordan vold i hjemmet har
påvirket de tre. Men man sidder tilbage
med en oplevelse af, at det næsten ikke
kan være sandt. Det må være en efterra-
tionalisering. Men hey! Det er jo det vi alle
sammen gør hele tiden, så ingen ankla-
gende fingre herfra.

Vurdering
Det kræver en indsats at komme ind i fil-
men. 30 minutter tog det vist for denne

signatur. Men sikke et udbytte man får for
sin ulejlighed!

De to hovedkarakterer Zack og Keire går
fra at være lettere øretæveindbydende
misfits til at være reflekterede og spæn-
dende karakterer, man er ked af at tage
afsked med. Zack bliver far i løbet af den
første halve time. Hans formåen som far
er ikke imponerende, men den overgår
trods alt hans evner som kæreste: Han
tæver hende grundigt ved flere lejligheder
(heldigvis off-screen). Han har et elendigt
arbejde og tager nogle endnu værre valg.
Men han er intelligent og reflekteret, og
han bruger kameraet som en form for
 terapi, der gør ham klogere på sig selv. Og
han ender med at tage nogle kloge og
oplyste valg.

Det samme gør sig gældende for Keire.
Han er så nærværende og intens, at han
burde blive castet til en spillefilm. Hans
problem er (blandt andet), at hans sidste
ord til sin far blev sagt i vrede. Han savner
en faderfigur og en retning i tilværelsen.
Men han lykkes med at løfte sig selv ved

hårene og komme videre i livet. Fortalt i
nogle scener som er mere gribende end
de fleste spillefilm kan bryste sig af.

Liu selv er filmens gåde. Han lider ligesom
de andre under misrøgt. Men han vil ikke
for alvor stå frem, men ender alligevel
med at gøre det. Så hans proces bliver
katalysator for de to andre. Og han ender
med en smukt afrundet og opløftende
fortælling om at være ung (og fattig i
USA).
Minding the gap anbefales varmt.

Indledning
Man bør gøre opmærksom på, at det er en
blomst som folder sig langsomt ud. Den
kræver, at man er opmærksom og med -
skabende. Men hvis man er det, får man
også en temmelig enestående oplevelse
af, hvordan man kan være med til at sætte
en retning for sin egen tilværelse. Kortene
er delt, men man bestemmer selv, hvor-
dan man vil spille dem.

Kim Bruun, 
Odense Filmklub for Børn & Unge

Minding the gap 
USA 2019
Instr.: Bing Liu
Medv.: Keire Johnson, 
Bing Liu & Zack Mulligan

Censur: 11
Spilletid: 93 min.
Udl.: Angel Films
Prem.: Ingen biopremiere
Aldersvurdering: 14 år
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OLD BOYS
Handling
På Caldermount, en fiktiv engelsk kost-
skole, gør den lille, undertrykte teenager,
Amberson, alt hvad han kan for at passe
ind i skolens klassiske kostskole hierarki.
Han ydmyges og udnyttes ofte af de
noget større skolekammerater, men tager
med oprejst pande imod alle de slag, der
kommer. Særligt i kostskolens noget
mærkelige udgave af rugby-spillet. 

Meget ændrer sig dog den dag den nye
fransklærer ankommer med en datter på
drengenes alder, Agnes. Mødet mellem
Amberson og Agnes bliver hurtigt til et
voksende venskab, hvor deres kreative og
kunstneriske evner kan komme til udtryk.
Men Agnes er forelsket i skolens flotte
helt og anfører, den lettere tumpede Win-
chester. Winchester søger derfor råd hos

Amberson, da Agnes begynder at efter-
spørge den kunstneriske kreativitet, som
Winchester ikke besidder. 

Ingen af de tre har rigtig erfaringer med
kærligheden, selvom Agnes lyver om, at
hun har haft mange drenge bekendtsk-
aber i Nantes, hvor de er flyttet fra. Med
Ambersons evner til at skrive og for-
mulere sig, kommer Winchester tættere
på Agnes, men Agnes er inderst inde
mere fokuseret på indhold end udseende,
så spørgsmålet er, hvordan hun reagerer,
når og hvis hun opdager sandheden. 

Vurdering
Old Boys er en skæv, humoristisk og vel -
oplagt coming-of-agefilm, som passer
fint til de 11-14-årige. Den har masser af
charme og giver publikum et fint billede af

det traditionsrige engelske kostskolesys-
tem - også selvom det på nogle områder
er noget fortegnet.

Filmens tre unge hovedpersoner er også
lidt karikerede, men de kampe, som de
hver især kæmper, vil være genkendelige
for mange i et ungt publikum. De formår
afslutninsvis - hver for sig - at sige fra
overfor de tåbelige traditioner og forvent-
ninger, som de konfronteres med.

Historien bag filmen vil være velkendt for
mange. Den bygger løseligt på trekants-
dramaet ‘Cyrano de Bergerac’, en klassisk
fortælling om en romantisk poet, der
forelsker sig i Roxane, men ikke tør stå
frem med sine følelser, da han er flov over
sin lange næse. En historie, der blev op-
dateret i 1987 i en populær filmatisering
med Steve Martin i hovedrollen. Film-
nørder vil også kunne genkende en in-
tertekstuel reference til den berømte
holdudvælgelse scene i Kes, der siden
blev brugt i BUSTERs Verden.  

Indledning
Old Boys giver et lidt karikeret indblik i det
noget forstokkede kostskoleliv, hvor gamle
traditioner og oldnordiske kønsstereo-
typer stadig hersker. I indledningen er det
derfor oplagt at tale om, hvordan kost-
skolelivet adskiller sig fra det skoleliv, vi
kender i Danmark. Man kan bl.a. tale om,
hvordan forholdet er til lærerne og de
ansatte på skolen. Derudover kan man
også tage fat i det velkendte engelske
udtryk: ”Everyone you know is fighting a
battle you know nothing about”, da det
passer perfekt på denne film og samtidig
er en vigtig reminder for unge mennesker,
der befinder sig i en periode i deres liv, hvor
de hver især skal tackle personlige proble-
mer og tanker om, hvem de er. 

Jan Frydensbjerg, 
Formand Film-udvalget

Old Boys
UK 2018
Instr.: Toby MacDonald
Manus: Luke Ponte & Freddy Syborn
Medv.: Alex Lawther, Jonah Hauer-King,
Pauline Etienne m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 95 min.
Udl.: Angel Films
Prem.: Ingen biopremiere
Aldersvurdering: 11-14 år
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OPERATION NORDPOLEN
– TJEP PÅ SNEEVENTYR

Handling
Den søde polarræv Tjep ønsker mere end
noget andet at blive én af de eliteslæde-
hunde, som får de store og svære opgaver
i ABDS (Arktisk Bud Direkte Service). Han
bliver ansat som almindeligt bud i postfir-
maet  og han prøver ihærdigt at tiltrække
sig opmærksomhed, men der er langt op
til toppen som stjerne-kurér. Det kræver
både tid, tålmodighed og held, hvis drøm-
men om at blive ”Top Dog” skal gå i opfyl-
delse. 

Samtidig har han et godt øje til den meget
tiltalende røde ræv, Jena, som han prøver
at charme sig ind på. Da hun en dag beder
om at få en mystisk pakke leveret ekspres
til et sted i den hvide ødemark, tager Tjep
chancen og stikker af med en af slæder-
ne. Efter en del strabadser når han frem
og får leveret pakken på adressen, som
viser sig at være en skjult fæstning med
masser af teknik. Her bor en kæmpestor
hvalros, der har små arrige hjælpere. Det
hele virker meget underligt. 

Tjep får færten af at der sker noget under
isen, samtidig med at alle slædehundene
pludselig siger op. Han får mulighed for at
undersøge sagen nærmere og finder ud
af at det er selvsamme Otto von Hvalros,
som står bag. Han er et ondt geni, der vil
bore i undergrunden og slippe store lagre
af underjordiske gasser løs, så isen vil
smelte og polarområdet vil blive ødelagt.
Skurken har narret Jena, der er en dygtig
ingeniør, til at hjælpe sig. Herefter vil von
Hvalros kunne herske over hele Nordpo-
len. Hvis Tjep skal forhindre den plan, skal
han være modig og turde være sig selv,
selvom andre synes, han er lille og usyn-
lig. 

Han får overtalt sine venner til at hjælpe,
så sammen med en ikke-flyvende alba-

tros, en nervøs isbjørn og Jena, den kloge
røde ræv, kaster Tjep sig ud i kampen. Han
får hjælp af sin modstræbende chef i fir-
maet og to spionlignende oddere med en
masse konspirationsteorier, som også
har opdaget faren. Undervejs bliver fil-
mens helte bortført og kommer igennem
mange farlige situationer, bl.a. da de som
fanger i bur er lige ved at blive nedsænket
i kogende vand. Det lykkes dem selvfølge-
lig at slippe fri og få uskadeliggjort skur-
ken i en dramatisk afslutning, lige før det
hele springer i luften. Nordpolen er reddet.

Vurdering
Det er en flot animationsfilm, om end i stil
med så mange andre. Man forstår, at Tjep
har store drømme, men har svært ved at
finde styrken i sig selv til at få dem opfyldt.
Tjep skal finde selvtillid, gribe chancen og
sammen med vennerne overvinde det
onde; ja, nærmest redde toppen af verden.
Der er flotte illustrationer af den storslåe-

de natur i Arktis. Filmen sætter fokus på
global opvarmning og klimaforandringer-
ne, som her kan udløses af en grådig hval-
ros. Det er en film med humor, men også
højt tempo og dramatiske scener. 

Filmen er tilladt for alle, men frarådes
under 7 år, hvilket virker meget rimeligt. 

Indledning
Der vil være nogle lidt uhyggelige scener.
Filmen har en utilregnelig og grådig skurk,
der vil ødelægge klimaet på Nordpolen
ved at slippe gasser fri fra undergrunden. 

Tjep skal være kvik og modig for at forhin-
dre det. Heldigvis får han bedt sine venner
om hjælp, og de er gode til forskellige ting.
Er der mon noget vi selv kan gøre for at
undgå at klimaet forandrer sig? 

Kirsten Østergaard Nielsen, 
Århus Børnefilm 

Operation Nordpolen 
– Tjep på sneeventyr
USA 2020
Instr.: Aaron Woodley
Manus: Bob Barlen, Cal Brunker m.fl.
DK stemmer: Mikkel Boe Følsgaard, 
Kristian Boland, Maria Lucia m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 92 min.
Udl.: UIP
Prem.: 5/11-20
Aldersvurdering: Fra 7 år
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PALM SPRINGS

Handling 
Det er den 9. november, og Nyles vågner
sammen med sin kæreste Misty på det
hotel, hvor Tala og Abe skal giftes om afte-
nen. Nyles virker temmelig uengageret:
Drikker øl i poolen, møder op til brylluppet i
hawaiiskjorte og shorts. Her fortsætter
han med at virke uengageret og ligeglad.
Men da brudens søster, Sarah, skal holde
en tale, og dårligt er i stand til det grundet
for stort alkoholindtag, tager Nyles over og
holder en gribende tale til brudeparret.
Sarah bliver nysgerrig på Nyles og de to
engagerer sig romantisk efter at have afs-
løret Misty i en affære med en anden gæst.

Inden de kommer langt, bliver Nyles over-
faldet og flygter ind i en grotte. Han beder
indtrængende Sarah om ikke at følge
efter. Hvorfor hun selvfølgelig går med ind
i grotten. Og vågner den 9. november -
dagen for hendes søsters bryllup.

Sarah opsøger Nyles og forlanger en for -
klaring. Som han naturligvis ikke har - ud
over, at der i grotten er åbnet en dimen-
sion, som gør, at de er tvunget til at gen -
tage den 9. november, uanset hvad de
ellers gør. Foruden at han kan fortælle, at
manden som overfaldt ham har det på
samme måde. Også grundet Nyles.

Nu følger et stort antal gentagelser af den
9. november for Sarah og Nyles. De bliver
mere og mere fortrolige. Og efterhånden
afslører de hemmeligheder for og om
 hinanden, som gør, at Sarah beslutter sig
for at flygte fra dagen.

Vurdering
Hvis nogen uvægerligt tænker Groundhog
Day (En ny dag truer, 1993), er det ikke
uden grund. Plottet er langt ad vejen det
samme. Dag efter dag at vågne op til den
samme dag og at forsøge at gøre sig for -

tjent til at komme ud af loopet. I denne
udgave er der dog (mindst) tre personer,
som oplever dagen igen og igen. Nyles har
også vist grotten til Roy - som overfalder
Nyles i begyndelsen af filmen, hvilket
fører til Sarahs ‘tilfangetagelse’. Roy er
vred på Nyles over at være fanget i loopet.

Det, at flere mennesker er fanget sam-
men, giver nogle muligheder for mor-
somme optrin og for filosofisk eftertanke. 

De to unge klæder hinanden, både når de
glæder sig over friheden ved de mang -
lende konsekvenser, og når de bliver
uvenner over de hemmeligheder, de hver
især skjuler. Og så er Roy i J. K.  Simmons’
gestalt virkelig sjov, men også viis. Det er
ham, som gør Nyles opmærksom på, at
han er glad for at leve den bedste dag i sit
liv igen og igen, men at han også er ær -
gerlig over aldrig at se sine børn vokse op.

Denne eftertanke er en god modvægt til
humoren i de foregående 60 minutter,
hvor Nyles’ sortsynede humor er svær at
modstå. Skuespillet, plottet og hele set-
uppet er i det hele taget svær at modstå.
Og den tåler afgjort en gentagelse. Anbe-
fales til de ældste over 13 år. Det kræver
en vis modenhed at forstå nogle af de ret
voksne problemstillinger, filmen behand -
ler.

Indledning
Hvad ville du gøre, hvis du for evigt skulle
gentage den samme dag? Du kunne leve
dit liv helt uden konsekvenser, eftersom
alle alligevel ville have glemt alt, næste
gang den samme dag oprinder. Ville du
gøre godt for andre mennesker? VIlle du
nyde livet for dig selv? Ville du øve dig på
at blive god til noget? Et liv uden kon-
sekvenser er måske et meningsløst liv.

Kim Bruun, 
Odense Filmklub for Børn & Unge

Palm Springs
USA 2020
Instr.: Max Barbakow
Manus.: Andy Siara
Medv.: Andy Samberg, Cristin Milioti,
J.K. Simmonsm.fl.

Censur: 11
Spilletid: 90 min.
Udl.: Another World Entertainment
Prem.: 8/10-20
Aldersvurdering: Fra 13 år

Kan vises fra 1/9-21
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Handling
Geppetto er en fattig italiensk snedker,
der lever det simple liv i en lille italiensk
landsby. En dag ruller et dukketeater igen-
nem byen, og Geppetto bliver betaget af
de smukke trædukker. Han beslutter sig
derfor for at skabe sin egen og opsøger en
kollega for at få et stykke træ at arbejde
med. Til hans store overraskelse får han
et smukt stykke træ, som viser sig at være
levende, da han går i gang med at skabe
sin trædukke. Hermed er Pinocchio kom-
met til verden. En trædukke, der opfører
sig som en rigtig dreng. Fuld af nar-
restreger og appetit på livet. Geppetto er
lykkelig og vækker hele byen med sin
begejstring over, at han har fået en søn.
Men glæden afløses hurtigt af sorg, da
Pinocchio forsvinder. I stedet for at gå i
skole stikker han nemlig af og opsøger
dukketeatret, hvor han hurtigt bliver en
del af flokken på scenen. 

Dukketeatret tager fra byen og dukkeføre -
ren, Mangiafuoco, bortfører Pinocchio.
Den vrede og frustrerede dukkefører vil
om aftenen bruge Pinocchio som brænde
på sit bål, men Pinocchio får ham talt fra
det og redder samtidig en anden træ-
dukke fra at ende som aske. Hans gerning
rører Mangiafuoco, der beslutter at sætte
Pinocchio fri og giver ham fem guldmøn-
ter, som han kan give til sin fattige far.

Pinocchio er dermed på fri fod og kan
finde hjem til Geppetto, men der går ikke
lang tid, før han støder på de småkrimi -
nelle landevejs forbrydere, Ræven og Kat-
ten. De to narrer Pinocchio af flere om-
gange, og hjemrejsen mod Geppetto, bliv-
er herfra fyldt med farer og udfordringer
for den lille trædreng. Undervejs får han
blandt andet hjælp af en blåhåret fe,
oplever næsen vokse, når han lyver og
finder hjem til landsbyen, som Geppetto
har forladt i hans søgen efter Pinocchio. 

Han starter i skole og forsøger at blive den
artige udgave, der ifølge feen skal til, hvis
han skal blive en rigtig dreng. Men ven -
skabet med den frække dreng, Lucignolo,
lokker ham på afveje og Pinocchio får
æselører og sælges til et cirkus. Det med-
fører næsten Pinocchios død, men da alt
håb synes ude, genforenes han alligevel
med Geppetto og får sit ønske om at blive
en rigtig dreng opfyldt. 

Vurdering
Som handlingsreferatet ovenfor tydelig-
gør, så sker der rigtig meget i løbet af de
to timer, som filmen varer. Og måske sker
der også for meget. Vi introduceres for
voldsomt mange figurer, sidehistorier og
verdener - og det kan godt skabe lidt
forvirring. Man mangler indimellem den
hjertevarme, rørende og simple fortælling,
som vi kender fra Disneys animations
klassikere, hvor faderkærligheden og
 ønsket om at være en rigtig dreng er i
fokus. Omvendt så har filmen bestemt
mange kvaliteter. Pinocchio er fornemt

genskabt som en levende trædukke og
det er på alle måder en magisk og over-
rumplende verden, man træder ind i.
Roberto Benigni, den italienske skue-
spiller og instruktør, som bl.a. er kendt og
elsket for Livet er smukt spiller rollen som
Geppetto. En rolle, der passer ham per-
fekt! 

Indledning
Historien om Pinocchio er nok de fleste
børn bekendt, men derfor kan det allige vel
være en god idé at fortælle om filmens
handling og mange figurer, da filmens
handlingsforløb er langt mere kom-
pliceret. Herhjemme kender vi eksem-
pelvis Jesper Fårekylling rigtig godt, og
figuren optræder også i filmen i en noget
anden udgave. Ellers så er temaet om
faderkærlighed og ønsket om at blive en
rigtig dreng også noget, som man kan
berøre i indledningen.

Jan Frydensbjerg, 
Formand Film-udvalget

Pinocchio
Italien 2020
Instr. & manus: Matteo Garrone
Medv.: Federico Ielapi, Roberto Benigni,
Rocco Papaleo m.fl.

Censur: A
Spilletid: 119 min.
Udl.: Filmbazar
Prem.: 2/9-21
Aldersvurdering: Fra 10 år

Kan vises fra 1/1-22
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Handling 
For 500 år siden var Kumandra et skønt
land, hvor mennesker og drager levede i
fred og fordragelighed. Men pludselig
dukkede nogle sjælløse skabninger op, de
såkaldte Druunere, og langsomt ødelagde
de alt liv på jorden ved at forvandle alle
levende skabninger, som de kom i
berøring med, til sten. Vanddragerne
forsøgte som sidste redningsmulighed at
skabe en dragediamant, og forsvandt
derefter fra jorden, men de mennesker
der var tilbage kunne ikke enes, og Ku-
mandra blev splittet og delt op i fem re-
gioner omkring en drageflod. Hjerte, Tand,
Hale, Ryg og Klo. 

Raya er datter af høvdingen af Hjerte,
Benja. Benja tror på, at han kan samle Ku-
mandra igen, men da han inviterer de
andre regioner til at mødes, går det galt.
Egoismen og fjendtligheden træder for-
rest - og det ender med at dragejuvelen
går i fem stykker og at Raya må se sin far
blive til sten.

Flere år efter er Raya en vred ung pige, der
driver omkring alene og leder efter den
sidste drage, Sisu, der efter sigende
stadig skulle eksistere. Det lykkes Raya at
finde Sisu. En småskør drage, der selvføl-
gelig ikke har forståelse for, hvordan ver-
den og mennesket har forandret sig. Hun
kan både optræde som drage og som
menneske, og den mulighed benytter de
to sig af, da de sammen begynder på en
farefuld færd, hvor missionen er at finde,
samle og forene de fem stykker af drage-
diamanten. Det bringer dem ud på mange
eventyr og prøvelser. De skal igennem
mange udfordringer, kampe og prøvelser,
når de tager til de enkelte regioner og
forsøger at få juvelstykket fra dem.
Særligt Tand-rigets prinsesse, Namaari,
er meget efter dem og forsøger at udfor-
dre Raya ved enhver given lejlighed. Hen-
des mor havde en afgørende betydning
for, at det endte galt med at samle Ku-

mandra igen, så de har ingen planer om at
lade Raya samle juvelen. 

Raya får undervejs hjælp af en god flok
nye bekendtskaber fra de andre regioner,
fra små babyer til store kæmper. Sammen
når de tæt på målet, og Sisu lærer dem
alle, at det ikke handler om at modarbejde
hinanden, men om at tro på det bedste i
hinanden.

Vurdering
Det er yderst sjældent, at man har mu-
lighed for at sætte en vaskeægte Disney-
tegnefilm på, som de færreste har set.
Men det er tilfældet med Raya og den sid-
ste drage. På grund af corona-epidemien,
blev både Mulan og Soul sendt direkte ud
på Disneys egen streamingtjeneste. Ær -
gerligt at filmene ikke fik mulighed for at
finde vej til biografmørket, for det fortjen-
er de.

Men nu får DaBUFs klubber heldigvis mu-
lighed for at glæde medlemmerne med
den klassiske Disney-pakke: Storslået
 ani mation, actionfyldt eventyr, sjove ka -
rakterer og en handlekraftig heltinde. Alt
er som det skal være, og det føles hverken
som en gentagelse eller en kliché. Histo-
rien er god og medrivende, man klemmer
både tårer og håndflader og forsvinder ind
i Disneys magiske verden. 

Indledning
Det forholdsvis komplicerede handlings-
forløb kan, afhængig af aldersgruppen,
være en rigtig god idé at præsentere for
børnene. Og ellers vil det være oplagt at
tale om Disneys mange handlekraftige
heltinder. Det er efterhånden ved at være
mere reglen end undtagelsen, hvilket man
kun kan bifalde. 

Jan Frydensbjerg, Formand Film-udvalget

Raya og den sidste drage
USA 2021
Instr.: Carlos López Estrada & Don Hall
Manus.: Qui Nguyen & Adele Lim
DK stemmer: Josephine S. Ellefsen,
Thomas Chaanhing, 
Lise Baastrup m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 114 min.
Udl.: Disney
Prem.: AFV.
Aldersvurdering: Fra 7 år
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RETFÆRDIGHEDENS RYTTERE
Handling
Otto arbejder med statistikker til compu-
terprogrammer. På vej hjem fra arbejde en
dag, giver han sit sæde i toget til en kvin-
de, der er ude at handle med sin datter.
Lige efter forulykker toget, og Otto overle-
ver, men kvinden dør på stedet. Det er sol-
daten Markus’ kone, der omkommer i
ulykken, og han må tage hjem fra sin ud-
stationering som soldat, så han kan hjæl-
pe teenagedatteren Mathilde, der skal be-
arbejde sin sorg efter moderens død. 

Indvendig er Markus et stort sår, men han
pakker det ind i soldatens brynje, og vil
ikke tale følelser med sin datter, men der-
imod handlinger og løsninger. Otto mener
ikke, der kan være tale om en tilfældighed,
og sammen med sine to excentriske ven-
ner, Emmenthaler og Lennart, opsætter
han en teori om, at det hele var planlagt af
rockergruppen, Riders of Justice. Da de 3
umage venner præsenterer deres tese for
Markus, er han klar til hævn, også for at få
afløb for sine egne dæmoner. 

Vurdering
Er livet planlagt, eller er det en lang række
af tilfældigheder? Filmen Retfærdighe-
dens ryttere er en eksplosion af sanseop-
levelser, men bestemt også i ens opfat-
telse af meningen med livet. Kan det vir-
kelig passe, at intet er sat i system, men
alt kan afgøres på splitsekunders beslut-
ninger og en stjålen cykel? Handlingen i
filmen er en blanding af voldshandlinger,
drama og humor. De hurtige skift gør fil-
men meget underholdende, men det er
bestemt ikke tom underholdning. Filmen
efterlader rum til eftertænksomhed, hvor
man selv sidder tilbage med spørgsmål
om livets foranderlighed. 

Det er tre forskellige genrer, der væves ind
i hinanden på fineste vis: drama, action og
humor, og det giver filmen et kæmpe po-
tentiale. Filmens slutning ender på et
overdrev af voldshandlinger, og alligevel
kan man ikke andet end elske de mange
tråde, der væves ind og ud af hinanden i et
fantastiske filmtæppe. Filmen er tilladt

fra 15 år, det er en film, der skal have en
grundig præsentation. 

Indledning
Filmen er en voldsfilm, og der gøres grin
med børnepornografi. Der er en mor, der
dør for øjnene af sin datter, og en familie,
der skal forholde sig til et kæmpe tab. Fil-
men kan godt bruges til de ældste i
filmklubberne, eventuelt en filmaften.
Den skal præsenteres på en ordentlig
måde, der forbereder beskuerne på de
mange bombardementer af sanserne.
Det er en film, der kan indledes med en
præsentation af sommerfugleeffekten -
hvis en sommerfugl blafrer med vingerne
i Asien, får vi så et stormvejr i Danmark?
Hvis en pige i Talinn ønsker sig en cykel…?
Filmen er som sagt kun for de allerældste
filmklubmedlemmer. 

Charlotte Jørgensen, 
Kolding Børne- og Ungdomsfilmklub

Retfærdighedens Ryttere
DK 2020
Instr.: Anders Thomas Jensen
Manus: Nikolaj Arcel & 
Anders Thomas Jensen
Medv.: Mads Mikkelsen, 
Nikolaj Lie Kaas, 
Andrea Heick Gadeberg m.fl.

Censur: 15
Spilletid: 116 min.
Udl.: Nordisk Film
Prem.: 19/11-20
Aldersvurdering: 15 år

Kan vises fra 1/1-22
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ROCKS
Handling
Shola, en teenagepige med nigerianske
rødder, bor i London med sin lillebror
Emanuel og deres mor. Faderen ved vi
ikke noget om. Shola (af veninderne
kaldet Rocks) går i en ren pigeklasse med
elever af mange forskellige nationaliteter.
I skolen med alle dens principper dis -
kuterer pigerne, hvilket uddannelsesvalg
de overvejer for fremtiden.

Da Rocks kommer hjem fra skole finder
hun et brev fra sin mor, som fortæller at
hun endnu engang er nødt til at forlade
sine børn, for at få ro i sindet. I brevet lig-
ger der også lidt penge til at klare sig for.
Rocks opsøger moderens arbejdsplads,
hvor hun erfarer, at moderen ikke har
været der i over to uger, og derfor er fyret.

Hun prøver flere gange at ringe til mod-
eren – dog uden held. Rocks tager sig af
sin lillebror, men tingene kompliceres, da
en ubetalt elregning betyder, at strøm-
men til lejligheden afbrydes.

En ny pige, Roshé, begynder i klassen, og
Rocks begynder langsomt at nærme sig
hende, hvilket Rocks bedste veninde
Sumaya bemærker. Da en nabo har kon-
taktet de sociale myndigheder, som trop-
per op foran lejligheden, må Rocks og
Emanuel søge over til Sumaya, hvor der
forberedes et snarligt bryllup. Rocks og
Sumaya kommer op at skændes. Stadig
forfulgt af myndighederne tager Rocks og
Emanuel over til en frisørsalon, som ejes
af Roche´s mor. Roche fortæller, at hun tit
stjæler penge fra moderens kunder. De

efterlader Emanuel i salonen og går til en
mindre fest i en tom lejlighed. I et ube-
mærket øjeblik stjæler Rocks pengene fra
Roché. Hun indlogerer sig på et hotel med
lillebroderen, men må opgive det, da hun
ikke kan fremvise gyldig Id.

Stadig på flugt opsøger hun en anden
klasseveninde Agnes, for at sove der. Der
ankommer socialmedarbejderne imidler-
tid. Emmanuel placeres i en plejefamilie i
Hastings udenfor London, mens Rocks
fortsat er i byen. Sammen med venin-
derne beslutter hun sig for at besøge
 Emmanuel. Ved fælles hjælp kommer de
frem. Udenfor skolegården kan de se, at
Emmanuel er glad og trives i de nye om-
givelser, og de vælger ikke at kontakte
ham.

Rocks
GB 2020
Instr.: Sarah Gavron
Manus.: Theresa Ikoko
Medv.: Bukky Bakrai, Kosar Ali, D'ange-
lou Osei Kissiedu m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 93 min.
Udl.: Angel Films
Prem.: 3/6-21
Aldersvurdering: Fra 12 år
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Vurdering
Der kommer desværre ikke ret mange
film, om udelukkende fokuserer på pigeliv.
For nogle år siden skrev jeg i et tidligere
katalog om den franske Girlhood, og nu
har den engelske instruktør Sarah Gavron
lavet Rocks, som på en mere afdæmpet
måde og med en helt anden historie skild -
rer piger, deres liv, drømme og opvækst.
Det er super engelsk socialrealisme – om
sociale og klassemæssige udfordringer i
dagens England. Lidt a la film af Ken
Loach, dog uden hans mere dramatiske
iscenesættelse.

I filmens start ser vi dem på toppen af en
bygning, hvor de videofilmer hinanden
synger og danser – ubesværet og fri for
fordomme. Men allerede i skolen skal de
begynde at tænke over deres karrierevalg,
og mange af pigerne får allerede her at
vide, at deres valg ikke er realistisk.

Rocks er mere ydmyg i sit valg, idet hun
gerne vil være make-up artist. Men hun
står overfor helt andre udfordringer med
morens forsvinden, og økonomiske udfor-
dringer  og hun må nu tage rollen som
forsøger på sig. Det gør hun og kæmper
på heroisk vis men med masser af afslag
og modgang til følge. Jo mere hun kæm-
per – skjuler sig for de sociale myn-
digheder, sover hos veninder og til sidst
må stjæle – jo mere insistere hun på mod-
erskab, og Rocks bliver således et fint og
passioneret portræt af en ung piges lang-
somme nedbrud, da bufferen af
kærlighed til lillebroderen og til venin-
derne langsomt tørrer ud under hendes
knusende ansvarlighed. 

Men trods de mange udfordringer, vælger
Rocks alligevel til sidst at lade systemet
tage over. I en ualmindelig smuk afslut-
ningsscene ser vi Rocks og hendes venin-
der tage til Hastings ved fælles hjælp, og
her opleve, at lillebroderen har det godt og
er glad. Vidunderlig skildret, som udtryk

for at lykken er, nogle gange, at lade dem
du elsker gå – og det uden at sige et ord.

Rocks er en yderst seværdig film, som jeg
kun kan anbefale til klubberne. Den er på
sin nænsomme, lidt triste men også ind
imellem morsomme måde en fin skildring
af den sammensatte forskellighed og
klasse skelnen som unge er en del af i det
engelske samfund.  En skildring, som der
fint kan drages paralleller til i vores sam-
fund. Den skildrer ligeledes fint, hvad der
sker når den almindelige familiestruktur
falder sammen. Først en ikke eksiste -
rende far, dernæst en psykisk syg mor,
som må forlade sine børn. Herefter må
Rocks handle, men gør hun langt hen ad
vejen det rigtige?

Det skinner hundrede procent igennem,
at Rocks har været et ægte fælles projekt
fra instruktøren Sarah Gavron og hele
staben omkring filmen. Båret af indle-
dende workshops i skoler og lokalområdet
og først og fremmest med udgangspunkt
i pigernes egne fortællinger fra deres eget
liv. Det har bevirket en anti-hierakisk til-
gang, som har givet filmen en autencitet
uden lige. Alle i filmen om disse unge

pigeteenageres liv lyder ægte – ligefra
deres kamp for overlevelse – deres
slåskamp i madvarer i en skolescene eller
i scener, hvor pigerne bryder ud i danse-
moves på et tag eller i en togvogn.

Rocks var blandt de nominerede til Bafta
prisen (engelsk modstykke til Oscar) som
årets film. Det blev den ikke. Til gengæld
fik Bukky Bakray, som spiller hovedrollen
som Rocks, en pris som bedste ”Upcom-
ing Star” – fuldt fortjent. Og filmen har
netop vundet ‘Bedste Ungdomsfilm’ på
Kristiansand Internationale Barnefilmfes-
tival.

Indledning
Der er rigtig mange emner, som kan
trænge sig på og vil være genstand for en
god debat.

Hvilken betydning har det, at det er pige-
film? Familieforhold og deres betydning
for børns opvækst. Børnekonventionen –
tages der nok hånd om udsatte børn.
Klasseforskelligheder. Unges drømme og
håb for deres eget fremtidige liv.

Hans Peter Mehlsen, Aarhus Skolebio
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SHORTA

Handling
To danske betjente, Jens og Mike, er
nødtvunget kommet sammen på en ruti-
ne patrulje. De to har helt tydeligt hver
deres måde at angribe politiarbejdet på -
og særligt Mike er en aggressiv, kortluntet
betjent, der hele tiden venter på, at om-
givelserne antænder ham. 

Deres patruljering fører dem ind i ghet-
toen Svalegården, som de ellers har fået
besked om at holde sig fra. Der har været
optakt til uroligheder i området, da en 19-
årig ung mand fra området, Talib Ben
Hassi, er kommet meget alvorligt til
skade, mens han var i politiets varetægt.
Da Jens og Mike har pågrebet en ung ind-
vandrer fra området, Amos, der ikke
gjorde meget andet end at finde sig i
Mikes voldsomme provokationer og yd-
mygelser, kommer der pludselig en med-
delelse over politiradioen. Talib Ben Hassi
er afgået ved døden. 

Inden Jens og Mike kan komme ud af om-
rådet og i sikkerhed, er de pludselig om-
ringet af en stor gruppe unge, der retter al
deres vrede og frustration imod de to bet-

jente. Jens og Mike undslipper det første
angreb på bilen, og er nu jaget vildt af om-
rådets unge. Med sig får de Amos, som de
har anholdt, og sammen forsøger de i
første omgang at komme ud af området,
som er ved at udvikle sig til en slagmark
på baggrund af det aggressive borger -
oprør. Politiet kan ikke komme deres kol-
legaer til undsætning, da det er alt for
risikabelt at køre ind i området, så Amos
må hjælpe de to betjente med at finde vej
mellem boligblokkene og nå i sikkerhed.
Det meget umage trekløver udsættes på
hver deres måde for et voldsomt pres, og
det bliver for alle en kamp om at komme
igennem aftenen og natten med livet i be-
hold. 

Vurdering
Det hører til sjældenhederne, at dansk
film kan præstere så intens en action-
thriller. Og når filmens handling og temaer
samtidig falder sammen med en virke-
lighed, der desværre var tilfældet i 2020,
så har vi at gøre med en ekstremt rele-
vant, tidsaktuel og nødvendig film. For der
er rigtig mange væsentlige sidehistorier i
denne film, der forstørrer spændingen og

de samfundsproblemer, som vi også har i
Danmark. Shorta kan på flere måder
 paral leliseres som en fiktiv dansk udgave
af den ufattelige tragedie, som politi-
mordet i USA på George Floyd var. Mordet,
der for alvor satte gang i Black Lives Mat-
ter-bevægelsen, fortalte omverdenen om
den strukturelle racisme, der findes i ver-
den - og måske især i den amerikanske
politistyrke. Men filmen har ikke kun
kvaliteter, fordi den er aktuel i sin pro -
blemstilling. Den er først og fremmest en
ekstremt medrivende fortælling, skarpt
skåret og fortalt over mindre end et døgn,
hvor filmens tre hovedpersoner udsættes
for indre og ydre pres, så vi som publikum
har høj puls igennem hele eksekveringen. 

Skuespil og klipning er på begge områder
intens og virkelighedsnær. Den klassiske
‘good cop versus bad cop’, der formuleres
fra filmens start, udviskes langsomt igen-
nem fortællingen - og tilbage står kun
spørgsmålet. Hvordan agerer vi som men-
nesker, når vi presses til det yderste? 

Indledning
Som skrevet ovenfor, så kan filmens fik-
tive univers godt sammenlignes med de
uroligheder, der opstod i forlængelse af
mordet på George Floyd. Det er derfor
oplagt at fortælle om baggrunden for
Black Lives Matter-bevægelsen, og om
den forskelsbehandling, som mennesker
med en mørkere hudfarve kan opleve.
Også i Danmark. Filmen giver et råt billede
af ghettoområderne og dets beboere, og
det kan ligeledes være en god idé at tale
om de problemer, som ghettoområder
kan lide under. Men samtidig også
påpege, at betonblokke ikke er lig med
kriminalitet. Det er en vigtig pointe, som
filmen også skildrer fornemt, at der i
ethvert boligmiljø i Danmark vil være
mennesker, der gør godt, og mennesker,
der gør galt.

Jan Frydensbjerg, Formand Film-udvalget

Shorta
DK 2020
Instr. & manus: Anders Ølholm 
& Frederik Louis Hviid
Medv.: Jacob Lohmann, 
Simon Sears, Tarek Zayat m.fl.

Censur: 15
Spilletid: 106 min.
Udl.: Scanbox
Prem.: 8/10-20
Aldersvurdering: Fra 14 år
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Handling
Som barn er Walter optaget af at lave
gadgets, som kan hjælpe hans mor på
hendes arbejde som betjent. Vi får et ind-
blik i hans værdier gennem de opfindelser,
han præsenterer for sin mor: Nuttetheds-
faktorer skal få potentielt onde menne-
sker til at glemme deres ondskab.

År senere er Walter blevet ansat på et la-
boratorium for udvikling af våben til hem-
melige 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.

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 anbefa-
les – den er ikke ret lang, men giver et godt
indblik i, hvor ideen til filmen stammer
fra).

Endvidere kan videoen måske virke inspi-
rerende for medlemmer med fortælleg-
læde og kreativ kløe. Hermed en opfor-
dring 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 om-
bæring 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 agent-
kolleger, som tror, Lance er en skurk og
dels mod den egentlige skurk er glimren-

de eksekveret. Og så klæder det dem
begge, at der er noget baggrund på dem,
som bliver antydet, men som ikke udba-
suneres. 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 dueper-
spektiv, 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 animations-
film 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 for-
tælle om Mission Impossible-serien, hvor
skurkens evne til at ændre sit ansigt er
lånt fra.

Kim Bruun, 
Odense Filmklub for Børn og Unge

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
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SYSTEMBRYDER
Handling
Den 9-årige pige Benni ligger på hospital
med elektroder rundt om hele kroppen.
Hun er netop stukket af fra sit opholds -
sted, har stjålet og været voldelig overfor
flere af de andre børn. Bennis største
ønske er at komme hjem og bo ved sin
mor.

Hun anbringes på en ny institution, men
flipper voldsomt ud, da nogen rører ved
hendes ansigt. Et traume fra barndom-
men, hvor hendes mor maste en ble i an-
sigtet på hende. Benni møder sin
skoleledsager Misha, som hun imidlertid
smider ud af sit værelse.

Da moderen ikke møder op til en aftale,
stikker Benni af og opsøger moderen i
hendes lejlighed. Her går det imidlertid
helt galt, da hun kommer op at slås med
moderens nye kæreste Jens.

Benni vil ikke i skole, og truer personalet
med en kniv. Hun bliver overmandet og
bliver skrigende indlagt på sygehuset
igen. Et nyt forsøg på at starte skole går
helt galt, da Benni mobbes af en anden
pige og herefter slår hende. Som et sidste
forsøg besluttes det, at Misha i 3 uger skal
tage hende med ud i en skov, hvor han har
en hytte. Langsomt bliver de to venner.
Det går dog galt, da Benni efter at have
tisset i sengen vil sove ved Misha og han
afslår. Benni flygter til en nabogård, men
hentes af Misha. Efter de tre uger i
skoven, vil Benni ikke tilbage til institutio-
nen. Hun får – mod reglementet - lov til at
overnatte hos Misha og hans kone og
deres lille søn Aron.

Tilbage på institutionen opfører Benni sig
igen meget problematisk. En tidligere
 pleje mor opsøges, og hun indvilliger i at
have Benni boende. Samtidig trækker
Misha sig fra projektet, da han er blevet
for personligt involveret.

Moderen fortæller, at Benni kan komme
hjem, så snart hun har fundet sig et ar bej -
de. Dette sker imidlertid ikke og en sags-
behandler må fortælle hende, at hun ikke
kan komme hjem. Da Benni erfarer, at der
er planer om at sende hende til Kenya, op-
søger hun igen Misha og hans familie.
Hun får atter lov til at komme ind. Det
kommer imidlertid til et større opgør, da
Benni ikke vil slippe lille Aron. Hun låser
sig inde med ham. Døren må sprænges.
Benni flygter og gemmer sig i skoven. Her
findes hun frysende af politiet. Benni skal
til Kenya, men i lufthavnen flygter hun
atter.

Vurdering
Systembryder er en fantastisk socialrea -
listisk film. Historien om den 9-årige
Benni, der er så udadreagerende at pleje-
familier og institutioner gang på gang må
give op, er ikke bare intens og gribende,
men har også noget på hjerte. Til trods for
alle problemerne, afspejler filmen Bennis
livsenergi, hendes humor og længsel. Den
undgår elegant de klassiske klicheer, hvor
den voksne lige pludselig redder barnet

med uventet inspiration, men forholder
sig meget realistisk til forholdet mellem
Benni og Misha. En af filmens store forcer
er også skildringen af de professionelle
voksne, og hvordan hele situationen
omkring Benni påvirker dem.

Systembryder skildrer ikke bare en trist
historie om et utilpasset barn. Den lukker
os ind i barnets sind, fyldt med traumer og
voldsomheder, men også med en utrolig
energi. Instruktøren har en vilje til at gå
planken ud, der hvor det ikke længere bare
er børneproblemer, men fuldstændig
uløselige mentale problemer, der rammer
så meget hårdere, når det er et lille barn,
som kæmper med dem. Og så har hun et
klart talent for at skabe helt unikke
børnekarakterer.

Det store spørgsmål er så om det er en
film, vi kan bruge i vort regi. Det er svært
at svare på. Dens filmiske kvaliteter og
ikke mindst skuespillet burde være nok til
at vække interesse og ikke mindst pynte
på listen i dette katalog. At det er en film
som burde være obligatorisk for alle som
arbejder med omsorgssvigtede og trau-
matiserede børn er uomtvistelig. At den
også er oplagt i undervisningssammen-
hæng er indlysende. Men om nogen tør
binde an med den i filmklubsammen-
hæng er nok tvivlsomt.

Filmen indeholder som sagt flere hjerte -
skærende og rå scener med et rasende
barn, som ikke er i stand til at styre sine
følelser, og derfor reagerer med vold mod
andre børn, mod voksne og med selv -
skadende adfærd. Scenerne er dog oftest
formidlet mere med lydeffekter end blodi-
ge billeder. 

Indledning
Berør temaerne: Anbragte børn, omsorgs -
svigt og social forsorg.

Hans Peter Mehlsen, Aarhus Skolebio

Systembryder
Tyskland 2020
Instr. & manus: Nora Fingscheidt
Medv.: Helena Zengel, Albrecht Schuch,
Gabriela Maria Schmeide m.fl.

Censur: 15
Spilletid: 125 min.
Udl.:  Angel Films
Prem.: 27/8-20
Aldersvurdering: Fra 14 år
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THE NEW MUTANTS
Handling
Rahne Sinclair, Illyana Rasputin, Sam
Guthrie og Roberto da Costa er fire unge
mutanter, der er indlagt til psykiatrisk ob-
servation på et afsondret hospital. Dr. Ce-
cilia Reyse mener, at de fire unge
teenagere er til fare for sig selv og deres
omverden grundet deres mutantkræfter,
så hun overvåger dem nøje, alt imens hun
forsøger at lære dem at tøjle deres vold-
somme kræfter. Da den nytilkomne
Danielle ”Dani” Moonstar ankommer og
føjes til gruppen, begynder der at ske
mystiske ting. Dani forsøger at flygte,
men erfarer, at hele området er spærret af
en usynlig mur.

En aften kommer de sovemiddel i Dr.
Reyes te, og sniger sig op på et loft og
leger med en løgnedetektor. Dr. Reyes
opdager forseelsen, og alle bliver lukket
inde på deres værelser. Fra et overordnet
sted meddeles det, at Dani, hvis mutant -
kræfter vi endnu ikke ved noget om,
besidder uanede kræfter, som ikke kan
kontrolleres. Hun er derfor til stor fare for
alle, og skal likvideres. Dr Reyes bedøver
Dani, så hun kan sove ind. De fire andre
har imidlertid besluttet at hjælpe Dani og
befrier hende fra hospitalsrummet. Dani
er stadig bevidstløs og hendes
drøm/mareridt manifesterer sig nu som
en vild og kæmpestor bjørn, som først an-
griber Dr. Reyes dødeligt og derefter de
øvrige. Illyana, den mest krigeriske af de
fem, prøver at dræbe bjørnen, men uden
held. Lige da kæmpebjørnen er ved at få
overtaget, vågner Dani og får kontrol over
bjørnen, som forsvinder.

Da de fem træder ud af hospitalet,
opdager de, at den usynlige kuppel, som
har omkranset hele området er opløst, og
de kan nu frit bevæge sig ud i verden.

Vurdering
The New Mutants er ikke et forspil til  
X-men filmene, men ligger kronologisk

mere som en af de sidste film, dvs. på et
tidspunkt hvor Mutanterne er ved at være
udryddet eller holdes indespærret som
forsøgsobjekter. Der er ikke nogen af de
mutanter med, vi kender fra de andre 
X-men film, selvom der af og til refereres 
til de andre X-men.

En håndfuld unge mennesker, der skal
forestille at være i deres tidlige teenageår,
har fået mutantkræfter. De kan endnu ikke
selv styre deres kræfter, så på grund af
den fare, de udgør for dem selv og omver-
denen, er de blevet tvangsindlagt på en
anstalt. Derfra bevæger filmen sig rundt i
forskellige tematikker, der mest af alt får
den til at minde om The Breakfast Club.
Stereotyper baseret på førstehånds ind -
tryk nedbrydes, romancer blomstrer,
drama bryder ud etc. Derudover også
computeranimeret action og gys, der
sætter rigtig gang i løjerne. Faktisk er ele-
menterne af gys det absolutte højde -
punkt i filmen.

X-Men-universet er kendt for, at dets
 super helte og skurke har traumatiske og
kaotiske baggrunde, der giver karakter-
erne dybde, øger vægten af deres person-
lighed, giver dem et politisk og etisk
standpunkt og krav på sympati - også
selvom deres motiv er ondskabsfuldt.

Hovedkarakterernes traumatiske bag-
grund spiller også en central rolle i The
New Mutants. Hver af de unge mutanter
har en baggrund, der ligger til grund for,
hvorfor de er til skade for dem selv og
deres omgivelser. Detaljerne afsløres
langsomt i løbet af filmen. 

Det er svært at vurdere om The New Mu-
tants vil være en gyser eller en ungdoms-
film. Første halvdel af filmen slæber sig
noget langsomt afsted. Der er mere fut
hen mod afslutningen, hvor der bliver
skruet op for de mere voldsomme scener,
og hvor effekterne til at legemliggøre de
forskellige monstre er imponerende. 

Ifølge Medierådets har filmen generelt en
ildevarslende grundstemning og inde-
holder scener med overfald, mystiske
ulykker og voldsomme actionkampe. Men
da ingen af vores hovedpersoner kommer
alvorligt til skade, og da filmen fader
håbefuldt ud, er vurderingen at filmen kun
kan virke skræmmende på børn under 11
år, hvilket jeg synes er fornuftigt. Det er
ikke en Marvel-film fra øverste hylde, men
skal der være lidt action på programmet
til 11+, så går The New Mutants an.

Indledning
Spørg eventuelt til andre Marvel film.
Hvem kender nogle af de berømte 
X-men?
Nævn at afslutningen kan være voldsom
for nogle.

Hans Peter Mehlsen, Aarhus Skolebio

The New Mutants
USA 2020
Instr. & manus: Josh Boone
Medv.: Maisie Williams, 
Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton m.fl.

Censur: 11 min.
Spilletid: 94
Udl.: Disney
Prem.: 27/8-20
Aldersvurdering: Fra 11 år
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TROLLS PÅ VERDENSTURNÉ
Handling  
Trolls på verdensturné er en fortsættelse
til succesen fra 2016. Den tager sit ud-
gangspunkt i trolderigets store glæde for
musik. I rigtig gamle dage var trolderiget
mere end bare pop. Seks forskellige trolde
skabte 6 forskellige genrer. De skabte mu-
sikken med seks forskellige strenge, der
hver især repræsenterede en genre: pop,
hård rock, klassisk, country, funk og tech -
no. Desværre kunne troldene ikke blive
enige om, hvilken musik, der var bedst, så
de tog hver en streng, drog ud i verden og
skabte deres eget specielle land og kultur
omkring deres musikstreng. 

I denne film beslutter Barb, dronningen af
hård rock, sig for at samle alle seks stren-
ge igen. Hun vil forene troldene og samle
dem igen, desværre er det under den
onde guitars tone. Dronning Poppy, som
er dronning over poptroldene, er stadig i
gang med at finde ud af at være en god
dronning, og da Poppy er både en positiv,
men også en naiv trold, kan hun ikke se
noget forkert i Barbs planer. Poppy vil
gerne finde Barb, så de kan hjælpe hinan-
den i dronninge gerningen. Poppys bedste
ven, Kvist, tager med Poppy ud på eventyr
for at finde Barb. Han vil gerne hjælpe
Poppy, og samtidig prøver Kvist at finde

det perfekte tidspunkt at erklære Poppy
sin kærlighed. Det bliver en kamp for at
acceptere frihed og forskellighed. 

Vurdering
Trolls fra 2016 var en kæmpe succes, og
så kommer der selvfølgelig en 2’er. Det er
nærmest en naturlov. Toeren kan bare
være rigtig svær, og til tider også temme-
lig tynd. Her er det heldigvis lykkes at lave
en god efterfølger. De små trolde med
pangfarvet strithår går lige ind i hjertet på
de fleste, og filmens mange referencer til
troldeliv, hvor de har deres helt egen
måde at udtrykke sig på, er charmerende
og nem at forholde sig til. 

Filmen henvender sig til et yngre publi-
kum, men musikken og humøret i filmen
er så smittende, at man sagtens kan se
med, selvom man er oppe i den lidt ældre
kategori. Filmens gennemgående tema er
helt sikkert kærlighed til musikken og fa-
miliefølelser. Derudover kommer den
også omkring hyldesten til forskellig he -
der. Hvis alt er ens, bliver det for kedeligt
og dræbende. Stine Bramsen fra Alpha-
beat lægger stemme til Poppy, og hendes
charme og fantastiske stemme fornæg-
ter sig ikke. Det løfter lige filmen op i et lidt
højere leje. Trolls på verdensturné bliver

ikke på noget tidspunkt rigtig uhyggelig,
men har en fin balance, som gør den
egnet til filmklubbernes yngre publikum,
og den er vurderet egnet fra 7 år og op. 

Indledning
Trolls er en dansk opfindelse. De små trol-
de blev opfundet af danskeren Thomas
Dam tilbage i 1946. De blev også kaldet
Gjøl-trolde eller Dam-trolde. Det er en sjov
lille historie, som man kan tage med i
præsentationen. Man kan også komme
ind på, at troldene har skiftet udseende
siden 1946 til filmudgaven fra 2016. I
40’erne lignede troldene mere eventyr
trolde, hvor de i dag har fået et mere pop-
pet udseende. Filmen kalder helt sikkert
også på, at man dykker ned i de forskelli-
ge typer musik, og hvordan det er en
smagssag, hvad man kan lide af musik.
Hvordan ville verden se ud, hvis vi slet ikke
havde musik? Skal andre bestemme, hvil-
ken type musik man skal høre? Filmens
lette tone gør, at man ikke behøver de helt
store advarsler for det yngre publikum -
for alt ender jo godt alligevel. 

Charlotte Jørgensen, 
Kolding Børne- og Ungdomsfilmklub

Trolls på verdensturné
USA 2020
Instr.: Walt Dohrn & David P. Smith
Manus: Jonathan Aibel & Glenn Berger
DK stemmer: Stine Bramsen, 
Tim Schou, Lise Baastrup m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 91 min.
Udl.: UIP
Prem.: 2/7-20
Aldersvurdering: Fra 7 år
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UNGE AHMED
Handling
13 årige Ahmed er under stor påvirkning af
den lokale imam. Han assisterer ved
fredagsbønnen og hjælper til i imamens
kiosk. En dag fortæller Ahmed imamen, at
læreren, Madame Inés, har tænkt sig at
undervise arabisk med populære pop-
sange. Det synes imamen er blasfemisk.

Derhjemme konfronteres Ahmed også
med opførsel, som imamen fordømmer.
Ahmeds franske mor bærer ikke hijab og
drikker vin. Storesøsteren går udfordrende
klædt og tager drenge med hjem. Inspi -
reret af bl.a. fætteren, som er død i hel-
ligkrig, bliver Inés Ahmeds mål.

Til et forældremøde anklager Ahmed
hende for at være ligeglad med Islam.
Senere opsøger han læreren med en kniv
for at dræbe hende. Inés undslipper, og
myndighederne sender Ahmed til en
sikret institution. Her nægter Ahmed at
samarbejde, men da han hører, at Inés er
interesseret i at se ham, ændrer han sig.

Han begynder at gå til psykolog og bliver
frivillig på en gård, hvor den jævnaldrende
Louise har et godt øje til ham. I al hem-
melig forbereder Ahmed et nyt mord-
forsøg. Det kikser dog, da Inés ikke er i
stand til at gennemføre mødet. Tilbage på
gården kysser Louise Ahmed. Han spør -
ger, om hun vil konvertere til Islam. Da hun
afviser tilbuddet, bryder Ahmeds verden
sammen. Vred og impulsiv flygter han og
opsøger påny Inés. I et sidste desperat
forsøg klatrer han op ad skolens husmur
for at trænge ind ad et vindue, men mi ster
grebet og falder.

Mens han ligger på jorden og bløder, får
han tilkaldt Inés. I slutscenen holder
Ahmed den skarpe genstand i hånden,
men da Inés bøjer sig ned over ham,
beder han hende om tilgivelse.

Vurdering
De belgiske Dardenne-brødre, Jean-Pierre
og Luc, har i næsten fyrre år lavet sociale
dramaer af høj  kvalitet. I vort regi har vi
tidligere kunnet tilbyde Drengen med
cyklen (fra 2011). De konfronterer deres
publikum med dets utilstrækkelighed,
tvivl, sorg, vrede, menneskelighed og,
trods alt, håb. De har et knivskarpt blik på,
hvordan samfundet behandler sine
svageste, og hvordan din position i sam-
fundet former din personlighed. En
skarphed som oftest af kritikere er
beskrevet som en kølig og distancering
væk fra sagen, men faktum er at man
sjældent ser så virkelighedsnære
portrætter af mennesker og deres tro,
tvivl og deres vanskelige valg, som i de to
brødres film.

Således er ovenstående konditioner også
til stede omkring Unge Ahmed. En film om

en ung 13 årig dreng, som trækkes
mellem imamens idealer og livets fri -
stelser. En film som er elementært spæn-
dende, nært og nænsomt fortalt, men
allermest et empatisk portræt af en
usikker og blød pubertetsdreng i en ver-
den, hvor der stilles mange og barske
identitetskrav. Ahmed søger den ultima-
tive tro, mens vi som tilskuer håber, at de
kærlige personer omkring ham måske kan
få ham på bedre tanker. Filmen går direk-
te ind i hjertet på troen og den muslimske
befolknings udfordringer, når de trækkes i
forskellige retninger. 

Filmen kan sagtens vises i vores klubber –
selv om den umiddelbart mere er oplagt
til undervisningsbrug. Det er vigtig at få
sagt, at man skal være opmærksom på, at
tempoet i filmen er stille og roligt gennem
filmens forbløffende korte spilletid – kun
84 minutter og at det håndholdte kamera
kan virke forvirrende. I flere af filmens
scener kommer vores hovedperson ud i
voldsom følelsesmæssig affekt, ligesom
der også er en række scener, hvor Ahmed
både forbereder og udfører et voldeligt
overfald, som på nogle kan virke skræm-
mende. 

Unge Ahmed er med andre ord en både
troværdig og ganske nuanceret samt ikke
mindst gribende og smertelig film, der på
en gang rummer både håb og håbløshed.
Filmen efterlod mig i hvert fald med en
følelsesmæssig mavepuster, der ramte
rent i både maven og hjertet. En film til at
blive meget klogere på.

Indledning
Gode temaer til en indledning eller en
diskussion er: Hvad er religiøs ekstre -
misme? Kom med eksempler. Identitets -
problematikken. Hvem er jeg, hvilken vej
skal jeg gå? Fællesskabet og radikali -
seringen af unge.

Hans Peter Mehlsen, Aarhus Skolebio

Unge Ahmed
Belgien 2020
Instr. & manus: Jean-Pierre 
& Luc Dardenne
Medv.: Idir Ben Addi, 
Olivier Bonnaud m.fl.

Censur: 11
Spilletid: 85 min.
Udl.: Øst For Paradis
Prem.: 18/6-20
Aldersvurdering: Fra 11 år
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UUUPS! DYR OVER BORD...
Handling
Vi befinder os ombord på Noahs Ark. Men
overraskende nok er hverken Noa eller
hans menneskefamilie med. Men måske
er det godt det samme, for dyrene har
fundet en måde at leve sammen i fred og
fordragelighed. Lige bortset fra det lille
problem, at maden begynder at være
sparsom. Og rovdyrene begynder at
overveje, om de måske skulle sætte tæn-
derne i noget andet end grøntsager.

Fantasidyrene Lea og Fini falder over bord
- sammen med størstedelen af den
resterende mad. Så nu er deres forældre
ikke kun pressede af at skaffe føde, men
også for at finde deres afkom.

Grympen Lea (en slags papegøje) vågner
op i en koloni af sin egen art - selvom hun
og hendes mor jo burde være de sidste af
deres slags. Nestrarianeren Fini (en slags
ræv) finder sig på en vulkansk ø.

Det viser sig, at grymperne ikke er uddøde,
men derimod har gemt sig for verden og
lever i et aldeles velfungerende samfund.
Som dog bliver truet af, at det befinder sig
under en vulkansk ø.

Gennem mange forviklinger ender dyrene
fra arken og dem fra kolonien med at
hjælpe hinanden til overlevelse. Og de to
unger bliver genforenet med deres foræl-
dre.

Vurdering
Desværre yder referatet langt fra filmen
retfærdighed. Filmen er en tour de force i
højspændt action og overraskende
drejninger. Som antydet var den første
overraskelse Noahs fravær på arken. Hvis
jeg havde set første film i serien, havde
dette muligvis ikke overrasket mig lige så
meget.

Et yderligere forbehold: Filmen så jeg på
engelsk på en computerskærm uden un-

dertekster (i biografen vil den være med
dansk tale). Disse lidt usle forhold til trods
blev jeg grebet af historien og energi -
niveauet. Animationen er lydefri og histo-
rien har masser af fremdrift. Moralen i his-
torien finder jeg også velegnet til mål-
gruppen: Kendskab til hinanden og sam -
arbejde er vejen frem til de bedste resul-
tater.

Tit er det en overvejelse værd, om tempo-
et og energiniveauet i computerani me re -
de film er for forceret. Løber mulighed-
erne af med skaberne, så man ender med
et produkt, som er så syntetisk, at det
hviner i tænderne (?)

I skrivende stund har filmen ikke haft  bio -
grafpremiere, så det er lidt vanskeligt at

vide, hvordan andre ser filmen. På nettet
kan jeg læse, at nogle voksne fra andre
lande synes, at det er noget af det værste,
de nogensinde har set. Mens flere børn er
vældig begejstrede. Som nævnt er jeg
mest på børnenes parti her. Men måske
man skal danne sin egen mening ved
selvsyn, inden man sætter den på i film -
klubben.

Indledning
De fleste børn kender nok historien om
Noahs Ark, men de holder også meget af
at få fortalt velkendte historier. Så fortæl
om syndfloden og duen, som kom tilbage
med en olivengren.

Kim Bruun, 
Odense Filmklub for Børn & Unge

Uuups! Dyr over bord…
Tyskland/Luxembourg/Irland 2020
Instr.: Toby Genkel & Sean McCormack
Manus: Richard Conroy
DK stemmer: Amalie Dollerup, 
Andreas Langkilde, 
Jens Sætter Lassen m.fl.

Censur: 7
Spilletid: 85 min.
Udl.: True Content E.
Prem.: 15/7-21
Aldersvurdering: Fra 6 år

Kan vises fra 1/9-21
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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 kvalitets-
film for de 3 til 7 årige børn. Det Danske Filminstitut tilbyder 33 filmpakker på DCP og 8 filmpakker
på DVD og stiller dem GRATIS til rådighed. Alle filmpakker indeholder ét program fra 3 år og ét pro-
gram 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.
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Oversigt over hjemmesider 
til brug for billeder 
og pressemateriale

Det er vigtigt, I IKKE benytter tilfældige billeder, I finder på nettet, da disse kan være underlagt rettigheder. Når I
derimod benytter de billeder, der er tilgængelige på distributørernes pressesider, er der ingen problem ift. rettig-
heder, da I har betalt for visningsrettigheder og bruger billedmaterialet i den forbindelse. 

Hvis I benytter et billede i en anden sammenhæng end sammen med titlen i programmet (f.eks. på forsiden), skal
I tilføje en billedetekst, der som minimum indeholder ’Titel’ og ’Distributør’. Hvis fotografen er nævnt ved navn,
bør dette også medtages.

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 Hjemmeside Login Password

41Shadows www.41shadows.dk

Angel Films www.angelfilms.dk

Another World Entertainment http://www.anotherworldent.com/bio/

Camera Film www.camerafilm.dk film presse

Disney www.image.net sekr@dabuf.dk G7g@J4u#

Filmbazar www.filmbazar.dk

SF Studios https://press.sfstudios.dk/ Ansøg om adgang

Miracle Film www.miraclefilm.dk

Nordisk Film https://biodk.nordiskfilm.com/ nordisk press

Reel Pictures www.reelpictures.dk

Scanbox www.scanbox.com film presse

True Content Entertainment https://truecontententertainment.com/#Distribution  -  Kontaktes pr. mail via siden

UIP www.uip.dk sekr@dabuf.dk Presse

Øst For Paradis http://distribution.paradisbio.dk/

Herudover kan følgende sider anbefales til data/anmeldelser:

www.scope.dk

www.kino.dk

www.imdb.com

Brug også Medierådet ift. filmvurderinger www.medieraadet.dk
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EKSTRA 
OPLEVELSER
TIL DIN KLUB

I år indeholder filmkataloget de samme tilbud som sidste års katalog. Tilbud fra tidligere sæsoner er fortsat
til rådighed og vi henviser til Filmkatalog 2018-19, som findes på dabuf.dk eller at I kontakter 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 sekretaria-
tet 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 vel-
komne, da DUF gerne ser en stor spredning i tilskuddene både geografisk og i forhold til foreningens med-
lemsklubber.

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

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

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

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

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

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

Filminstruktør Jakob Gottschau tilby-
der 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 troldefa-
brikker, hvor hundredvis af russere pro-
ducerer falske nyheder og spreder dem
på de sociale medier via falske profiler.
Filmen dokumenterer den systemati-
ske 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 troldefa-
brikkers 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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Oplæg med instruktør af ‘Vildheks’
Instruktør Kaspar Munk har instrueret flere kortfilm for børn og unge samt 2 ung-
domsspillefilm. Han har instrueret julekalenderen “Tidsrejsen”, som blev vist i
2014. I 2018 instruerede han filmen “Vildheks”, baseret på Lene Kaaberbøls bog -
serie af samme navn.

Kaspar har lavet film lige siden gymnasiet og har flere gange været i USA og gået
på skole for at lære filmhåndværket at kende. Han kommer gerne ud, viser klip fra
sine film og taler om sit arbejde som instruktør. Hvad laver en filminstruktør
egentligt? Herudover fortæller han om, Vildheks og hvordan arbejdet foregår, når
man laver film ud fra et bogforlæg.

Kaspar modtog Pråsprisen i 2010. 

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

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

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

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

Ask modtog Pråsprisen i 2015. 

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

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

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

Praktiske detaljer omkring oplægget aftales ved booking. 
Længde: 45 min. inkl. evt. autograf signering. 
Pris: kr. 5.000,- + transport.
Kontakt: jeppe@pilotfilm.dk
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FORORD
TIL FILMLISTEN

2021-22
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-digitali-
serede 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 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 ser-
ver enkelte gange på fysisk harddisk). Af kolonnerne 'BR' og 'DVD' fremgår det, at filmen KUN er til rådighed i disse for-
mater. Vi har valgt at bibeholde kolonnerne, da en række titler ellers ville forsvinde helt fra listen - titler klubberne sta-
dig efterspørger.

Filmlisten kan også findes på hjemmesiden som Excel ark - det er dermed muligt at sortere efter egne ønsker, f.eks.
kun film med dansk tale.

Katalogblade (Nyhedskataloger fra tidligere år), forkortet KB-(årstal). 
Alle nyheder er fremhævet. 
Forkortelsen Afv. betyder, at vi afventer.

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

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

Følgende forkortelser er benyttet:
Act. Action
Adv.  Adventure/Eventyr
Ani. Animation 
Dok. Dokumentar
Dra. Drama
Fam. Familie
Gys. Gyser
Klas. Klassiker
Kom. Komedie 
Scf. Science Fiction
Soc. Socialrealisme
Ung. Ungdom
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Titel DK Genre Censur Min. 2D 3D BR DVD Udlejer
100% Ulv, Australien 2020 - fra 1/1-22 X Ani. TBD 96 X X Angel
12 Strong, USA 2018 Dra. 15 130 X Nordisk
1917, USA 2020 Dra. 15 119 X Nordisk
21 bridges, USA 2019 Act. 15 99 X Scanbox
3 Ting, DK 2017 Dra. 11 89 X X X Scanbox
7 years of Lukas Graham, DK 2020 - NYH-21 (X) Dok. 7 77 x x Camera
9. april, DK 2015 X Dra. 15 93 X Nordisk
A Bad moms christmas, USA/Kina 2017 Kom. 7 105 X SF Studios
A Ciambra - et hjørne af Italien, Italien 2017 Dra. 11 118 X X Angel
A quiet place 2, USA 2020 -  fra 1/1-22 Gys. 15 96 x UIP
A quiet place, USA 2018, KB-19 Gys. 15 95 X UIP
A simple favor, USA 2018 Dra. 11 116 X Nordisk
About a girl, Tyskland 2014 Ung. u.censur 104 X X Filmbazar
After 2: After we collided, USA 2020 Ung. 11 115 X Nordisk
After, USA 2019 Ung. 11 115 X Nordisk
A-ha - The Movie, Tyskland 2019 - fra 1/1-22 Dok. Afv. 90 x ØFP
Ainbo - Amazonas vogter, Peru/Holland 2020 - fra 1/1-22 X Ani. 7 84 x UIP
Aladdin, USA 2019 + org. sprog, KB-20 X Fam. 11 128 X X Disney
Albert, DK 2015, KB-15 X Ani. A 81 X Disney
Alice i eventyrland: Bag spejlet, USA 2016, KB-17 Adv. 11 113 X X Disney
All the money in the world, USA 2017 Dra. 15 133 X SF Studios
Alle for 3, DK 2017 X Kom. 7 90 X Nordisk
Alle ved det, Spanien 2018 Dra. 11 132 X Scanbox
Allegiant, USA 2016 Adv. 11 121 X Nordisk
Almanya – velkommen til Tyskland, Tyskland 2012 Dra. 7 101 X Filmbazar
Alt eller Intet, USA 2017 Ung 7 97 X SF Studios
Alt for kærlighed, Frank./Belgien 2018 Kom. 7 117 X X AWE
Alt for min søn, Frankrig 2018 Dra. 15 93 X X Filmbazar
Amanda, Frankrig 2018 Dra. 11 107 X X Angel
Amazonia, Brasilien 2013, KB-15 u.tale Adv. 7 83 X X X Angel
American Aassassin, USA 2017 Act. 15 112 X Nordisk
Aminas Breve, DK 2017, KB-17 Dra. 15 83 X X X Scanbox
Angel has fallen, USA 2019 Act. 15 120 X Nordisk
Angel’s share, The, GB 2012 Kom. 11 101 X X Camera
Antboy - den røde furies hævn, DK 2014, KB-15 X Fam. 7 84 X SF Studios
Antboy 3, DK 2016, KB-16 X Fam. 7 85 X SF Studios
Antboy, DK 2013, KB-14 X Fam. 7 76 X SF Studios
Antebellum, USA 2020 Gys. 15 106 X Nordisk
Anti, DK 2016, KB-17 X Dra. 11 85 X Nordisk
Ant-Man, USA 2015 Act. 11 117 X Disney
Arctic, Island 2018 Dra. 15 97 X UIP
Aren’t you happy, Tyskland 2018 Kom. Afv. 80 X X ØFP
Arriettys hemmelige..., Japan 2010, KB-12 X Ani. 7 94 X X Camera
Arthur og de to verdener, Frank. 2010 - til 12/1-23 X Ani. 7 102 X Scanbox
Arthur og Maltazars hævn, Frank. 2009 - til 20/1-22 X Ani. 7 86 X X Scanbox
Arthur og Minimoyserne, Frank. 2006, KB-07 -  til 31/12-21X Ani. A 102 X X Scanbox
Askedrengen: I Troldkongens sal, Norge 2018 X Adv. 11 105 X Nordisk
Assassin, The, Kina 2015 Ung. u.censur 105 X X 41Shadows
Asterix og Trylledrikkene hemmelighed, Frankrig 2019 X Ani. A 85 X SF Studios
Asterix: Byplanlæggeren, Belgien/Frankrig 2014, KB-16 X Ani. A 86 X X SF Studios
Astralis, DK 2017 (X) Dok. u.censur 80 X X DaBUF
Avengers: Endgame, USA 2019 Act. 11 181 X X Disney
Avengers: Infitnity War, The, USA 2018 Act. 11 149 X X Disney

Bad Boys for Life, USA 2020 - til 16/1-22 Act. 15 124 X SF Studios
Bad Neighbors 2, USA 2016 Kom. 7 90 X UIP
Bad Santa 2, USA 2016 Kom. 15 93 X X X Scanbox
Bakkekøbing - Det store osteræs, Norge 2016 X Ani. 7 78 X Nordisk
Ballerina, Canada/Frank. 2016, KB-18 X Ani. 7 89 X True Content
Barn, Norge 2019 - NYH-20 Dra. 11 157 X X ØFP
Battle, Norge 2018 Dra. 13+ 95 X X Filmbazar
Beats, GB 2019 Kom. Afv. 101 X X Angel
Beautiful Boy, USA 2018, KB-19 Dra. 11 120 X Scanbox
Ben is back, USA 2018 Dra. 11 103 X UIP
Bien Maja 2 - På nye honningeventyr Tyskland 2018, KB-19 X Ani. A 83 X UIP
Bien Maja 3, Tyskland/Australien 2020 -  fra 1/1-22 x Ani. Afv. Afv. x UIP
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Titel DK Genre Censur Min. 2D 3D BR DVD Udlejer
Bien Maja, Australien/Tyskland 2014, KB-16 X Ani. A 89 X UIP
Big Hero 6, USA 2014, KB-15 X Ani. 7 108 X X Disney
Bigfoot Junior, Blegien/Frank. 2017, KB-18 X Ani. 7 92 X SF Studios 
Biler 3, USA 2017, KB-18 X Ani. 7 107 X X Disney
Billy Elliot, GB/Frankrig 2000 - NY digital kopi - KB-18 Dra. 7 111 X X Angel
Binti, Belgien 2019 X Dra. Afv. 90 X X Angel
Bjergkøbing Grand PriX, Norge 1975, KB-12 X Ani. A 88 X Miracle
Bjergkøbing rejser til månen, Norge 2018, KB-20 X Fam. 6+ 75 X Nordisk
Bjørnene fra Sicilien, Frankrig 2020, KB-20 X Ani. 7 82 X X Angel
Black Panther, USA 2018, KB-18 Act. 11 134 X X Disney
BlacKkKlansman, USA 2018 Dra. 15 135 x UIP
Blair Witch, USA 2016 Gys. 15 89 X Nordisk
Blandt mænd og får, DK/Island/Norge 2016 Dra. 7 93 X Scanbox
Blinded by the Light, GB 2019, KB-20 Dra. 7 118 X SF Studios
Blinky Bill - På eventyr, Australien 2015 X Ani. A 88 X SF Studios
Blokhavn, DK 2020 - NYH-21 X Ani. 11 76 X Nordisk
Bohemian Rhapsody, USA 2018, KB-19 Dra. 7 134 X Disney
Booksmart, USA 2019, KB-20 Kom. 7 103 X SF Studios
Boss Baby 2: Det bliver’ i familien, USA 2020 -  fra 1/3-22 X Ani. Afv. Afv. x UIP
Boy, The, USA 2016 Gys. 15 97 X Angel
Brahms: The Boy II, USA 2020 Gys 15 86 X Angel
Brakland, DK 2018, KB-19 Dra. 15 93 X ReelPictures
Brandmand Sam - Besøg fra rummet, GB 2016 X Ani. A 60 X SF Studios
Brandmand Sam - Klar til action, GB 2020 X Ani. A 62 X SF Studios
Brendan og hemmlighedernes bog, Ir. 2009, KB-13 X Ani. 7 75 X X Angel
Brevet til Momo, Japan 2011, KB-16 X Ani.  7 120 X X Angel
Broken Circle Breakdown, The, Belgien 2012 Dra. 15 111 X X Filmbazar
Brylluppet, Frank./Belgien 2016 Dra. 11 98 X X 41Shadows
Bumblebee, USA 2018, KB-19 Act. 7 113 X UIP
Bunuel i skildpaddernes labyrint, Spanien 2018 Ani. 11 80 X X Angel
Burning, Sydkorea 2018 Dra. 15 148 X X Camera
BUSTER, DK 2021 - fra 1/1-22 X Fam. Afv. Afv. X Nordisk
Bølle på Eventyr USA 2020 - NYH-21 X Ani. A 87 x UIP
Børnene fra Mount Napf, Schweiz 2011 Dok. u.censur 87 X ØFP

Calamity Jane - Vestens Vilde Datter, Fr. 2020 - NYH-21 - fra 1/1-22 X Ani. 7 85 X X Angel
Call of the Wild, USA 2020 - NYH-20 Fam. 7 105 X Disney
Camp X-Ray, USA 2014 Dra. 15 117 X X Filmbazar
Camper 303, Tyskland 2018 Dra. 11 119 X X ØFP
Captain America: Civil War, USA 2017 Act. 11 147 X X Disney
Captain Fantastic, USA 2016 Dra. 11 118 X Scanbox
Captain Marvel, USA 2019, KB-19 Act. 11 128 X X Disney
Carsten & Gittes filmballade, DK 2008 X Ani. A 46 X X Copenhagen B
Cats, GB 2019, KB-20 Dra. 7 109 X UIP
Cave, The, Syrien 2019 Dok. u.censur 95 X Camera
Centaur, Kirgisistan 2018 Dra. u. censur 89 x X ØFP
Centervagt, DK 2021 - fra 1/1-22 X Kom. Afv. Afv. X Nordisk
C’est La Vie!, Frankrig 2017 Kom. A 117 X X AWE
Cézanne og Zola, Frankrig 2016 Dra. 7 117 X X AWE
Chaos Walking, USA 2021 - fra 1/1-22 Afv. 11 109 X Nordisk
Chaplin: Cirkus, USA 1928 u.tale Kom. A 72 X Miracle
Chaplin: Moderne Tider, USA 1936 u.tale Kom. A 87 X Miracle
Chihiro og heksene, Japan 2001, KB-04 X Ani. 7 125 X Camera
Child’s Play, USA 2019 Gys. 15 90 X UIP
Cinema Paradiso (Mine aftener i Paradis), Ita./Frank. 1988-NY dig. kopi, KB-19 Dra. 7 125 X X AWE
Cirkeline, Coco og det vilde næsehorn, DK 2018, KB-18 X Ani. A 65 X SF Studios
Clara og Bjørnenes hemmelighed, Schweiz 2012, KB-14 Fam. 11 93 X X Angel
Coco, USA 2017, KB-18 X Ani. 7 105 X X Disney
Cold Pursuit, Canada/USA/Norge 2018 Act. 15 119 X SF Studios
Comeback, DK 2015 X Kom. 11 90 X Nordisk
Countdown, USA 2019 Gys. 15 90 X SF Studios
Cowboy, Indianer og Hest, Belgien 2009 X Ani. A 75 X Angel
Crawl, USA 2019 Act. 15 87 X UIP
Croods - En ny tid, USA 2020 - NYH-21 X Ani. 7 95 x UIP
Cutterhead, DK 2019 Thriller 15 84 X ReelPictures
Cykelmyggen og Minibillen, DK 2015 X Ani. A 74 X Nordisk
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Titel DK Genre Censur Min. 2D 3D BR DVD Udlejer
Da Hitler stjal den lyserøde kanin, Tyskland 2021 - NYH-21 Fam. 7 119 X Angel
Daddy’s Home 2, USA 2017 Kom. 7 100 X UIP
Dagen i morgen,  Frank./Tyskl. 2016 Dra. A 100 X X AWE
Dan Dream, DK 2017 X Kom. A 93 X Nordisk
Danmarks Sønner, DK 2019 Dra. 15 118 x Nordisk
Dannys Dommedag, DK 2013, KB-15 X Adv. 11 88 X SF Studios
Danserinden, Frankrig 2016 Dra. 11 113 X X AWE
Darling, DK 2017 X Dra. 11 103 X Nordisk
Daughter, Australien, The, 2015 Dra. u.censur 96 X X 41Shadows
De 5 i dinosauernes dal, Tyskland 2018 X Fam. 7 102 X X Angel
De Fem får problemer, Tyskland 2013 X Fam. 7 91 X X Angel
De Fem og Djævleklippen, Tyskland 2012, KB-15 X Fam. 7 93 X X Angel
De Fem og Mumiens hemmelighed, Tyskland 2015 X Fam. 7 94 X X Angel
De Fem på nye eventyr, Tyskland 2014 X Fam. 7 96 X Angel
De Forbandede År, DK 2020 X Dra. 15 153 X Scanbox
De Frivillige, DK 2019 X Dra. 11 93 X SF Studios
De Særlige, Frankrig 2019 Dra. 7 114 X Scanbox
De tre Detektiver - Mission: Skeletøens hemmelighed, Tyskl. 2007 X Fam. 11 91 X Angel
De tre Detektiver - Mission 2: Spøgelsesslottet, Tyskland 2009 X Fam. 11 97 X Angel
De urørlige, Frankrig 2011, KB-13 Dra 7 112 X Scanbox
De utrolige 2, USA 2018 + org. version, KB-19 X Ani. 7 118 X X Disney
Deepwater Horizon, USA 2016 Act. 15 107 X Nordisk
Den anden side, DK 2017 X Dok. 7 93 X X Scanbox
Den danske pige, USA/GB 2015 Dra. 11 120 X UIP
Den eventyrlige park, USA 2019 x Ani. 7 85 X UIP
Den Gode Dinosaur, USA 2015, KB-16 X Ani. 7 101 X X Disney
Den gode spion, UK 2020 Dra. 11 111 X Scanbox
Den grønne cykel, Saudi Arabien 2012 Dra. A 97 X X X ØFP
Den Gyldne Jord, Tyskl./Mongolien 2020 - fra 1/1-22 Fam. Afv. 96 x ØFP
Den Kæmpestore Bjørn, DK 2011, KB-11 X Ani. 7 73 X X Copenhagen B
Den lille afskyelige snemand, USA 2019, KB-20 X Ani. 7 97 X UIP
Den lille grå traktor Fergie, Norge 2016, KB-17 X Fam. A 78 X True Content
Den lille Julemand og det magiske snefnug, Frank. 2013 X Ani. A 82 X X Angel
Den lille Julemand, Frank. 2010 - KB-13 X Ani. A 80 X Angel
Den lille pige og Profeten, Canada m.fl. 2014, KB-17 X Ani. 7 84 X X Angel
Den Lille Prins, USA 2016, KB-16 X Ani. 7 108 X Scanbox
Den lille Vampyr,  DK/Tyskl./GB, KB-18 X Ani. 7 82 X X Copenhagen B
Den Magiske Juleæske, DK 2016, KB-17 X Ani. 7 81 X Copenhagen B
Den Skyldige, DK 2018 x Thriller 11 85 X Nordisk
Den store stygge ræv, Frankrig 2017, KB-19 X Ani. A 83 X X Angel
Den store venlige kæmpe, USA 2016, KB-17 X Adv. 7 117 X X Nordisk
Den største lille gård, USA 2020 Dok. 7 91 X X Angel
Den syvende dværg, Tyskland 2014 X Ani. 7 87 X X Scanbox
Den tid på året, DK 2018 x Dra. 7 103 X Nordisk
Den unge Karl Marx, Tyskl./Frank./Belgien 2017 Dra. 11 118 X X AWE
Den usynlige dreng, Italien 2014 Act. 4-6 kl. 100 X X Angel
Den utrolige historie om den kæmpestore pære, DK 2017, KB-18 X Ani. A 78 X Nordisk
Der kommer en dag, DK 2016, KB-16 X Dra. 15 119 X Nordisk
Det magiske hus, Belgien 2013 X Ani. 7 85 X X Angel
Det spritnye testamente, Belgien 2015, KB-16 Kom. 11 113 X X 41Shadows
Det store nøddekup 2, Canada/USA/Kina/Sydkorea 2017 X Ani. A 91 X Angel
Det store Nøddekup, USA/Canada/Sydkorea 2014 X Ani.  7 85 X Angel
Detektiverne, DK 2013, KB-14 X Fam. 7 88 X SF Studios
Difret, Etiopien 2014 Dra. u.censur 99 X X Angel
Ditte og Louise, DK 2018 x Kom. 15 150 X Nordisk
Divergent, USA 2013, KB-14 Act. 11 140 X Nordisk
Dobbeltspil, USA/DK/Canada 2018 Dra. 15 108 X SF Studios
Doctor Strange, USA 2016, KB-17 Act. 11 115 X X Disney
Dolittle, USA 2020, KB-20 X Fam. 7 104 X UIP
Downsizing, USA 2017 Dra. 7 135 X UIP
Dragejægerne, Frankrig/Tyskland 2008, KB-11 X Ani. 7 80 X Angel
Drengen med cyklen, Belgien 2011 Dra. 11 87 X X ØFP
Drengen med det tikkende hjerte, Belgien 2013, KB-15 X Ani. 7 88 X X Scanbox
Drengen og Verden,  Braslilen 2013, KB-15 u.tale Ani. 7 80 X X ØFP
Drengen skal ud i den friske luft, Tyskland 2018 Dra. 7 100 X X Angel
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Dronningens Corgy, Belgien 2019 X Ani. 7 85 X X True Content
Dræberne fra Nibe, DK 2016 X Fam. 11 88 X Nordisk
Drømmebyggerne, DK 2020, KB-20 X Ani. 7 81 X SF Studios
Dumbo, USA 2019 + org. sprog X Fam. 7 130 X X Disney
Dyrene i Hakkebakkeskoven, Norge 2017, KB-17 X Ani A 72 X SF Studios

Echo, Island 2019 - fra 1/1-21 Dra. 7 80 X X ØFP
Edie, GB 2017 Dra. A 102 X AWE
Edmond, Frankrig 2018 Dra. A 113 X AWE
Efter stormen, Japan 2016 Dra. u.censur 117 X X X ØFP
Ellevilde Ella, Norge 2020, KB-20 X Ani. A 79 X Scanbox
Ema, Chile 2019 Dra. 15 107 X X Angel
Emil & Ida fra Lønneberg, Sverige 2013, KB-14 X Ani. A 62 X SF Studios
Emma og Julemanden, DK 2015, KB-16 X Fam. 7 91 X Scanbox
En helt almindelig familie, DK 2020, KB-20 X Fam. 7 93 X Nordisk
En hustlers dagbog, Sverige 2017 Dra. 15 97 X X Filmbazar
En Hvid Hvid Dag, Island 2019 Dra. u.censur 109 X X ØFP
En kat i Paris, Frankrig 2010, KB-13 X Ani. 7 70 X X Angel
En kongelig affære, DK 2012 X Dra. 11 138 X Nordisk
En mand der hedder Ove, Sverige 2016 Kom. 11 116 X Nordisk
En uge og en dag, Israel 2016 Kom. u.censur 98 X X X ØFP
Engle går i hvidt, Kina 2018 Dra. 15 107 x X ØFP
Erna i krig, DK 2020 X Dra. 15 100 X Scanbox
Ernest & Celestine,  Frankrig 2012, KB-14 X Ani. A 80 X X Angel
Eventyret om Askepot, USA 2015, KB-15 X Adv. 7 114 X Disney

F for Får 2: Fårmageddon, KB-20 u.tale Ani. A 87 X SF Studios
F for får, GB 2013, KB-15 X Ani. A 89 X SF Studios
Falkehjerte, DK 1999 X Fam. A 80 X Angel
Familien Addams, USA 2019  X Ani. 7 87 X SF Studios
Familien Bélier, Frankrig 2014, KB-15 Ung. A 104 X Scanbox
Familien Bigfoot, Frankrig 2020 - NYH-21 X Ani. 7 89 X Scanbox
Familien Jul  i nissernes land, DK 2016, KB-17 X Fam. A 88 X X Angel
Familien Jul, DK 2014, KB-15 X Fam. A 90 X X Angel
Fanny’s Journey, Frankrig 2016 Dra. 10+ 98 X X Angel
Fantasten, DK 2017 X Dra. 15 97 X Nordisk
Fantomdrengen, Frankrig 2015, KB-16 X Ani.  7 84 X X Angel
Far til 4 - Onkel Sofus vender tilbage, DK 2013, KB-14 X Fam. A 88 X Nordisk
Far til 4 – Tilbage til naturen, DK 2011, KB-12 X Fam. A 90 X Nordisk
Far til Fire - på toppen, DK 2017, KB-17 X Fam. A 88 X Nordisk
Far til fire i solen, DK 2018, KB-19 X Fam. A 90 X Nordisk
Far til fire og Vikingerne, DK 2020 - NYH-21 X Fam. A 85 X Nordisk
Far til Fires vilde ferie, DK 2015, KB-16 X Fam. A 90 X Nordisk
Farewell, The, USA 2019 Kom. A 100 X X Angel
Farvel til Tyskland, Tyskland/Belgien/Luxemb. 2018 Dra. 11 102 X X Angel
Fasandræberne, DK 2014 X Dra. 15 120 X Nordisk
Fast & Furious 7, USA 2015 Act. 15 137 X UIP
Fast & Furious 9, USA 2020 -  fra 1/1-2022 Act. 11 142 x UIP
Fast & Furious: Hobbs and Shaw, USA 2019 Act. 11 134 X UIP
Fast and Furious 8, USA 2017             Act. 11 136 X UIP
Felix på vilde eventyr, Kina 2019 X Ani. A 90 X Sandrew M
Fergie gi’r’ den gas, Norge 2016 X Ani. A 84 X True Content
Fight Girl, Holland/Belgien 2018, KB-20 Dra. 10+ 90 X X Angel
Find Dory, USA 2016, KB-17 X Ani. 7 103 X X Disney
First Man, USA 2018 Dra. 11 141 X UIP
First Monday in May, The, USA, 2015 Dok. u.censur 90 X X 41Shadows
Fits, The, USA 2015, KB-18 Dra. 7 72 X X AWE
Fjerkongens Rige, DK 2014, KB-14 X Ani. 7 78 X X X Copenhagen B
Flaskepost fra P, DK 2016 X Dra. 15 111 X Nordisk
Flip og Flop- Mission Umulig, Spanien 2014 X Ani. 7 91 X X Angel
Florida Project, The, USA 2018 Dra. 11 115 X Scanbox
Flugt, DK 2020 X Dok. Afv. 90 X Reel Pictures
Flugten fra Østtyskland, Tyskland 2018 Dra. 11 126 X AWE
Flugten over grænsen, Norge 2020 - NYH-21 Dra. 11 96 X X Nordisk
Flugten til Nice, Frank./Canada/Tjekkiet 2017, KB-18 Dra. 11 110 X X AWE
Flummerne, USA 2021 X Ani. A 88 X Scanbox
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Flyvende Farmor, DK 2001 X Fam. A 78 X Miracle
Fortællingen om Prinsesse Kaguya, Japan 2014 Ani. 7 137 X X Camera
Fra Balkonen, Norge 2017 Dra. 15 85 x X ØFP
Fremad, USA 2020 + org. version, KB-20 X Ani. 7 102 X Disney
Fritzi: A revolutionary Tale, Tyskland 2019 Ani. u.censur 90 X X Angel
Frost 2, USA 2019 + org. version, KB-20 X Ani. 7 103 X Disney
Frøken Umulig, Frankrig 2016 Dra. 10+ 90 X X Angel
Fuchsia den lille heks, Holland 2010, KB-13 X Fam. 7 95 X Angel
Fægteren, Estland/Finland 2015 Dra. A 93 X X X ØFP
Før Frosten, DK 2019 x Dra. 15 104 X Nordisk

Gemini Man, USA 2019 Act. 15 116 X UIP
Genopdagelsen, DK 2019 X Dok. u.censur 74 X DaBUF
Geronimo, Frankrig 2014 Dra. u.censur 107 X X ØFP
Get Out, USA 2017, KB-18 Gys 15 104 X UIP
Ghost in the Shell, USA 2017 Act. 15 106 X X UIP
Giant Little Ones, Canada 2018 Dra. 11 93 X X Angel
Girl Asleep, Australien 2016, KB-17 Ung. 11 77 X X Miracle
Girl, Belgien 2019, KB-19 Dra. 15 105 X X Filmbazar
Girlhood, Frankrig 2014, KB-15 - kan bookes til maj 22 Dra. 11 112 X ReelPictures
Girls Lost, Sverige 2016, KB-18 Ung. 6 kl < 106 X X Filmbazar
Glaskisten på Isbjerget, DK 2014, KB-15 X Ani. 7 79 X Copenhagen B
Glass, USA 2019 Scf. 15 129 X Disney
Glasslottet, USA 2017 Dra. 11 127 X Nordisk
Godzilla vs. Kong, USA 2021 - fra 1/1-6/5-22 Act. 11 113 x SF Studios
Good Boys, USA 2019 Kom. 11 89 X UIP
Gooseboy, DK 2019, KB-20 X Fam. A 87 X SF Studios
Greatest Showman, The, USA 2017 Dra. 7 105 X Disney
Green Book, USA 2019 Dra. 7 130 X Nordisk
Greta, Sverige 2020 - NYH-21 Dok. 7 97 x Camera
Grinchen, USA 2018 x Fam. A 90 X UIP
Grudge, The, USA 2020 - til 2/1-22 Gys. 15 94 X SF Studios
Grusomme mig 3, USA 2017, KB-18 X Ani. A 90 X X UIP
Grænse, Sverige 2018 Dra. 15 110 x x Camera
Guardians of the GalaXy Vol 2, USA 2017, KB-18 Act. 11 136 X X Disney
Gud taler ud, DK 2017 X Dra. 11 105 X X Scanbox
Guldkysten, DK 2015 X Dra. 15 114 X SF Studios
Gummi T, DK 2012, KB-13 X Fam. A 80 X SF Studios
Gunda, Norge/USA 2020- fra 1/1-22 Dok. u.censur 93 x ØFP
Gøg og Gokke, USA 2019 Dra. 7 98 X UIP

H for Happy, Australien 2019 - NYH-21 Fam. Afv. 98 X Angel
Hacker, DK 2019, KB-19 X Fam. 7 96 X Scanbox
Halloween, USA 2018 Gys. 15 106 X UIP
Hannibal & Jerry, DK 1996 X Fam. A 75 X X Miracle
Happytime Murders, The, USA 2018 Kom. 11 91 X SF Studios
Harajuku, Norge 2018 Dra. u.censur 83 X Filmbazar
Harpiks, DK 2019 X Thiller 15 92 X Nordisk
Hateful Eight, The, USA 2015 Act. 15 168 X Scanbox
Heksejægerne, Serbien 2018 X Adv. 7+ 90 X X Angel
Hellboy, USA 2019 Act. 15 120 X UIP
Hjertets hvisken, Japan 1995 Ani. A 111 X X Camera
Hobbitten: Dragen Smaugs ødemark, NZ 2012 Adv. 11 169 X X SF Studios
Hobbitten: En uventet rejse, USA 2012 Adv. 11 169 X X SF Studios
Hobbyhorse Revolution, Finland 2017, KB-18 Dok. A 90 X X ReelPictures
Hobitten - Femhærslaget, USA/NZ 2014 Adv. 11 144 X X SF Studios
Hodja fra Pjort, DK 2018, KB-18 X Ani. A 81 X UIP
Hokus Pokus Alfons Åberg, Sverige 2013, KB-14 X Ani. A 72 X Nordisk
Homesman, The, Frankrig/USA 2014 Dra. 15 122 X Scanbox
Honey Boy, USA 2019 - til 19/12-22 Dra. 11 95 X SF Studios
Honning Margrethe og Eventyrhaven, Frank./Luxemb. 2017x Ani. 7 88 X SF Studios
Hotel Europa, Frank./Bosnien 2016 Dra. 15 85 x X ØFP
Houdini, DK 2014 X Ani. A 52 X Copenhagen B
Hulemanden Sten, USA 2018, KB-18 X Ani. A 89 X SF Studios
Human Flow, Tyskland 2017 Dok. 11 140 X Nordisk
Hundeliv, DK 2016 X Ung. 15 93 X UIP
Hunger Games - Catching Fire, USA 2013, KB-14 Adv. 11 146 X Nordisk
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Hunger Games, The, USA 2012 Adv. 11 143 X Nordisk
Hunger games: Mockingjay part 1, The, USA 2014 Adv. 11 123 X Nordisk
Hunger Games: Mockingjay part 2, USA 2015, KB-16 Adv. 11 137 X X Nordisk
Hunter Hunter, Canada 2020 Gys. 15 93 X X Angel
Hvad vil folk sige, Norge 2018, KB-18 Dra. 15 106 X X X ØFP
Hver dag, USA 2018 Ung 7 98 X SF Studios

I Am Not Your Negro, USA 2016 Dra. 11 95 x X ØFP
I blodet, DK 2016 Dra. 15 104 X X X Scanbox
I Kill Giants,  Belgien/USA/GB, KB-19 Dra. 11 106 X x x Camera
I krig med morfar, USA 2020 Fam. 7 97 X Scanbox
I min datters navn, Frank./Tyskl. 2016 Dra. 11 87 X X AWE
I morgen danser vi, Georgien 2019 Drama 11 113 X X Reel Pictures
I Morgen, Frankrig 2015 Dok. A 118 X X 41Shadows
I trygge hænder, Frankrig 2018 Dra. 11 110 X AWE
Idealisten, DK 2015 X Dra. 7 114 X SF Studios
Idol, The, Palæstina 2016, KB-16 Dra. 7 100 X X Angel
If I stay, USA 2014 Dra. 11 106 X SF Studios
Imitation Game, The, USA 2014 Dra. 11 114 X SF Studios
Inderst Inde, USA 2015, KB-16 X Ani. 7 102 X X Disney
Inferno, USA 2016 Act. 11 120 X UIP
Instant family - når 2 bliver til 5, USA 2018, KB-19 Dra. 11 118 X UIP
Insurgent, USA 2015, KB-15 Adv. 11 140 X X Nordisk
Invisible man, The, USA 2020 Gys. 15 124 X UIP
Iqbal og den hemmelige opskrift, DK 2015, KB-16 X Fam. 7 90 X Nordisk
Iqbal og den indiske juvel, DK 2018, KB-19 x Fam. 7 76 X SF Studios
Iqbal og Superchippen, DK 2016, KB-17 X Fam. 7 84 X Nordisk
Isblomstens hemmelighed & Den glemte ting, DK 2012, KB-13 X Ani. A 43 X X Copenhagen B
It Follows, USA 2014, KB-16 Gys. 15 100 X X Angel
Ixcanul - Vulkanen, Frankrig 2015 Dra. 11 93 X X X ØFP

Jakob og Peter Plys, USA 2018 + org. version, KB-19 X Fam. A 104 X Disney
Jason Bourne, USA 2016 Act. 11 123 X UIP
Jeg er William, DK 2017, KB-18 X Fam. 7 86 X SF Studios
Jeg hedder Ernesto, ArgentIna 2011 Dra. u.censur 112 X X Filmbazar
Jigsaw, USA/Canada 2017 Gys 15 91 X Nordisk
Jimmy’s Hall, Frankrig/Irland/GB 2014 Dra. u.censur 109 X X ØFP
Johnny English slår til igen, Frank./USA/GB 2018 Kom. 7 88 X UIP
Jojo Rabbit, USA 2019 Dra. 15 108 X Disney
Journal 64, DK 2018 x Dra. 15 118 X Nordisk
Jul i Bakkekøbing, Norge 2013 X Ani. A 76 X Nordisk
Julemandens Datter, DK 2018, KB-19 X Fam. 7 94 X Scanbox
Julemandens Datter: Jagten på Kong Vinters krystal, DK 20 - NYH-21 X Fam. 7 91 X Scanbox
Jumanji: The Next Level, USA 2019, KB-20 - til 4/12-21 Adv. 11 123 X SF Studios
Junglebanden, Frankrig 2017 X Ani. 7 97 X X Angel
Junglebogen, USA 2016 Adv. 7 106 X X Disney
Jurassic World 2: Fallen Kingdom, USA 2018 Adv. 11 126 X X UIP
Jurassic World, USA 2015 Adv. 11 124 X X UIP
Justin og de tapre riddere, Spanien 2013 X Ani. 7 92 X X Scanbox

Kagekampen, Tyskland 2020 - NYH-21 - fra 1/1-22 X Ani. A 78 X Angel
Kaninbjerget, GB 1978, NY dig. Kopi - NYH-21 Ani. 11 91 X Miracle
Kapernaum, USA/Libanon 2018, KB-19 Dra. 11 121 X Scanbox
Kapgang, DK 2014 X Dra. 11 108 X Nordisk
Kaptajn Bimse, DK 2019 - NYH-20 X Fam. A 85 X X 41Shadows
Kaptajn Sabeltand og den magiske diamant, Norge 2020 Ani. A 82 X Nordisk
Kasper og Sofie - ud på tur, Norge 2017 X Fam. 6+ 84 X True Content
Kauwboy, Holland 2012 Dra. 11 81 X X Angel
Khumba, Sydafrika 2013 X Ani. 7 82 X X Scanbox
Kiki - den lille heks, Japan 2014, NY Live-action udg. X Ani. A 109 X X Angel
Killing Ground, Australien 2016 Gys 15 89 x Angel
Kindness of Strangers, The, DK 2019 Dra. 11 115 X SF Studios
Kirikou og Troldkvinden, Belgien 1998, KB-01 X Ani. A 74 X Angel
Kiwi & Strit, DK 2016 X Ani. A 36 X Copenhagen 
Klassefesten 2, DK 2013 X Kom. 11 95 X Nordisk
Klassefesten 3, DK 2016 X Kom. 7 101 X Nordisk
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Klassefesten, DK 2011 X Kom. 11 95 X Nordisk
Klovn Forever, DK 2015 X Kom. 15 99 X Nordisk
Klovn the Final, DK 2020 X Kom. 11 95 X Nordisk
Klovn the Movie, DK 2010 X Kom. 11 94 X Nordisk
Knudsen & Ludvigsen - og det store dyr, N. 2020 - NYH-21 - fra 1/9-21 x Ani. A 78 x True Content
Kollektivet, DK 2015 X Dra. 11 112 X Nordisk
Kon-tiki, Norge 2012 Dra. 11 119 X Nordisk
Krig, Sverige/DK 2017 Dra. u.censur 84 X Copenhagen B
Krigen, DK 2015 X Dra. 15 115 X Nordisk
Kriger, Tyskland 2011 Dra. 15 100 X X Angel
Krigsfotografen, DK 2019 Dok. 15 78 X X Camera
Krokodillebanden 3, Tyskland 2011 X Fam. A 81 X Angel
Krokodillebanden vender tilbage, Tysk. 2010, KB-13 X Fam. 7 90 X Angel
Krokodillebanden, Tyskland 2009, KB-13 X Fam. 7 98 X X Angel
Kursk, Belgien/Luxemb. 2018 Dra. 15 117 X UIP
Kvinde på krigsstien, Island 2019 Kom. 11 100 X X Camera
Kvinden i buret, DK 2013 X Dra. 15 96 X Nordisk
Kvinder i for store herreskjorter, Norge 2015 Kom. 15 106 X X X ØFP
Kys mig, for fanden, Norge 2013, KB-16 Ung. 11 90 X X Filmbazar
Kæledyrenes hemmelige liv 2, USA 2019, KB-20 X Ani. 7 85 X UIP
Kæledyrenes hemmelige liv, USA 2016, KB-17 X Ani. 7 87 X X UIP
Kæmpen, Sverige/DK 2016, KB-18 Dra. 11 86 X Scanbox
Kære Far, Sverige 2017 Dra. 15 91 x X ØFP
Kærlighed ved første slag, Frankrig 2014, KB-16 Kom. 11 98 X X Angel
Kød og blod, DK 2019 X Dra. 15 90 X Scanbox

La La Land, USA 2016 Kom. A 128 X Nordisk
Lad de døde hvile, DK 2018 X Kom. u.censur 100 X DaBUF
Lad mig falde, Island 2018 Dra. 15 136 X AWE
Lady Bird, USA 2018, KB-18 Ung 7 94 X UIP
Lammet, Etiopien 2015, KB-16 Dra. 7 94 X X X ØFP
Landet af Glas, DK 2018, KB-19 X Adv. 7 89 X Scanbox
Lang Historie Kort, DK 2015 X Kom. 7 99 X SF Studios
Laputa: Slottet i himlen, Japan 1986, DK tale på BR, KB-13 Ani. 7 124 X X X Camera
Lassie kommer hjem, Tyskland 2020 - NYH-21 X Fam. 7 96 X X Angel
Last Christmas, USA 2019 Kom. A 102 X UIP
Lazzaro den lykkelige, Italien 2018 Dra. 15 125 X X Camera
Legenden om Jordhavet, Japan 2006, KB-08 Ani. A 113 X X Camera
Les Miserables, Frankrig 2019 Dra. 15 102 X Filmbazar
Lev Stærkt, DK 2013, KB-14 X Dra. 11 90 X Nordisk
Levende Slot, Det, Japan 2004, KB-06 X Ani. 7 119 X Camera
Life, Animated, USA/Frankrig 2016 Dok. 7 92 X X Miracle
Lion, Australien 2016, KB-17 Dra. 11 119 X X X Scanbox
Little Men, USA 2016, KB-17 Dra. A 85 X X Angel
Little Wing, Finland 2016 Dra. u.censur 100 X X Filmbazar
Liv sover vild, Sverige 2016 X Fam. 0 kl. < 76 X SF Studios
Logan Lycky, USA 2017, KB-18 Kom. 11 119 X X Scanbox
LOL, USA 2012 Dra. A 97 X Scanbox
London has fallen, USA/GB 2016 Act. 15 121 X Nordisk
Los Bando, Norge 2018, KB-19 Kom. 7 91 X True Content
Love & Friendship, Frankrig m.fl. 2016 Dra. A 92 X X Angel
Lucky Luke: Mod Vest, Frankrig 2008, KB-09 X Ani. A 90 X Angel
Lucky, USA 2017 Dra. A 88 X X AWE
Luna og den magiske krystal, Tyskland 2020 - NYH-21 X Ani. A 89 X X Angel
LunchboX, The, Frank./Indien 2013 Dra. A 100 X Scanbox
Lykke-Per, DK 2018 x Dra. 7 168 X Nordisk
Lyset i Havet, USA/GB/NZ 2016 Dra. 11 130 X Nordisk
Lysets Nostalgi, Chile m.fl. 2010 Dok. u.censur 90 X X X ØFP
Lægen fra Chaussy, Frankrig 2016 Dra. 7 102 X X AWE
Løvernes Konge, USA 2019 + org. sprog X Fam. 11 118 X X Disney

Made in Bangladesh, Indien 2019 Dra. 11 95 X X ØFP
Magic in the Moonlight, USA 2014 Dra. A 93 X Scanbox
Magnificent Seven, The, USA 2016 Act. 11 133 X SF Studios
Maleficient: Mistress of Evil, USA 2019 Adv. 11 118 X Disney
Malous Jul, DK 2020 - NYH-21 X Fam. 7 88 X X Angel
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Man who stole Banksy, The, Italien 2018 Dok. 7 93 X 41Shadows
Mandela: Vejen til frihed, GB/SA 2013 Dra. 11 146 X Scanbox
Manou - Luftens helt, Tyskland 2019 - NYH-21 X Ani 7 88 X Angel
Marcus og Martinus, Norge 2016 Dok. A 86 X X X Scanbox
Maries historie, Frankrig 2014 Dra. 15 95 X X Filmbazar
Markedets lov, Frankrig 2015 Dra. u.censur 93 X X X ØFP
Marnie min hemmelige veninde, Japan 2014, KB-16 Ani. 7 103 X X Camera
Marshland, Spanien 2014 Thriller 15 105 X X 41Shadows
Mary og troldkvindens blomst, Japan 2017, KB-19 X Ani. 7 103 X X Angel
Mary Poppins vender tilbage, USA 2018 + org. version, KB-19 X Fam. A 128 X Disney
May God save Us, Spanien 2016 Thriller 15 127 X X 41Shadows
Med Krop og Sjæl, Ungarn 2017 Dra. 15 116 x X ØFP
Mediterranea, Frankrig/Tyskland m.fl. 2015 Dra. 15 107 X X X ØFP
Mennesker bliver spist, DK 2015 X Dra. A 104 X Nordisk
Mens vi lever, DK 2017, KB-18 X Ung 11 98 X SF Studios
Mesterdetektiven Shelock Gnomes, USA 2018 X Ani. 7 86 X SF Studios
Mia & Migoo, Frankrig 2008, KB-12 X Ani. 7 91 X Angel
Mid90s, USA 2019, KB-20 Dra. 15 85 X X Angel
Midnight Sun, USA 2018 Ung 11 91 X Nordisk
Midsommar, Sverige 2019 Gys. 15 140 X Nordisk
Mig før dig, USA 2016 Dra. A 104 X SF Studios
Mikro og Diesel, Frankrig 2015 Kom. 13+ 105 X X Angel
Milla, Australien 2020 - NYH-21 Kom. 15 118 X X Angel
Min lille søster, Sverige 2015, KB-16 Dra. 11 95 X Scanbox
Min Nabo Totoro, Japan 1988, KB-08 X Ani. A 86 X X Camera
Min sommer med Tess, Holland/Østrig 2018, KB-20 Dra. 10+ 88 X X Angel
Min ven Machuca, Chile 2014 Dra. 11 116 X Filmbazar
Minari, USA 2020 - fra 1/1-22 Dra. 11 115 X Scanbox
Minder fra i går, Japan 1991 Ani. A 118 X Camera
Minding the Gap, USA 2018 - NYH-21 Dok. 11 93 X X Angel
Minions, USA 2015, KB-16 X Ani. 7 91 X X UIP
Minisekterne på nye eventyr,  Frankrig 2018, KB-19 x Ani. A 92 X UIP
Miseducation of Cameron Post, The, USA 2019, KB-19 Ung. 15 91 X X 41Shadows
Miss Osaka, DK 2021 - fra 1/1-21 Dra. Afv. 90 x ØFP
Mission Impossible: Rogue Nation, USA 2015 Act. 11 131 X UIP
Mission: Impossible 6 - Fallout, USA 2018 Act. 11 147 X UIP
Mission: Red Julemanden, USA 2015 X Ani. A 84 X X Scanbox
Mit liv som squash, Frankrig 2016, KB-17 + org. Version X Ani. 7 66 X X Angel
Mit ustyrlige hjerte, Tyskland 2017 Dra. 7 104 X X Angel
Mod Naturen, Norge 2014 Dra. 15 80 X X ØFP
Mod Solnedgangen, Japan 2018 Dra. u. censur 101 X X ØFP 
Model, The, DK 2015 Dra. 15 108 X Nordisk
Mommy, Canada 2014 Dra. 15 137 X X Camera
Monos, Colombia 2019 Dra. 15 102 X X Angel
Monsieur Lazhar, Canada 2011 Dra. 15 94 X X ØFP
Monster Hunter, USA 2020 - fra 1/1-22 Act. 11 103 x SF Studios
Monsters University, USA 2013 X Ani. 7 111 X X Disney
Moonrise Kingdom, USA 2012 - til april 2022 Dra. 7 94 X X Camera
Mortal Engines, USA 2018 Adv. 11 128 X UIP
Mud, USA 2012, KB-14 Dra. 7 125 X Scanbox
Mugge og Vejfesten, DK 2019, KB-20 X Ani. A 80 X Nordisk
Mumitroldene på sommerferie, Finland 2014 X Ani.  A 80 X X Angel
Mumitroldenes Vinter - Bliver det jul i år?, Finland/Polen 2017 X Ani. A 82 X X Angel
Mummy, The, USA 2017         Gys. 15 107 X UIP
Mustang, Frankrig/Tyrkiet 2015, KB-16 Dra. 11 97 X Scanbox
My little pony - Filmen, USA 2017 X Ani. 7 99 X Nordisk
Mysteriet om Hr. Link, USA 2019 Ani. 7 95 X UIP
Mysteriet ved Slack Bay,  Frank./Tyskl. 2016 Kom. 11 122 X X AWE
Mødregruppen, DK 2019 x Kom. 7 99 X Nordisk
Månens Vogter, Frankrig 2014, KB-17 X Ani. 7 86 X X True Content

Nabospionen, DK 2017, KB-18 X Ani. A 77 X Copenhagen B
Nattergalen, Frankrig/Kina 2013 Dra. A 100 X X Filmbazar
Nausicaä – fra vindenes dal, Japan 1984 Ani. 11 116 X X Camera
Neon Demon, The, DK/Frankrig/USA 2016 Gys. 15 110 X Scanbox
Nerve, USA 2016, KB-17 Act. 11 96 X Nordisk
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New Kid, The, Frankrig 2015 Dra. 5-8 kl. 81 X X Angel
New Mutants, The, USA 2020 - NYH-21 Act. 11 94 X Disney
Night Moves, USA 2013 Dra. 15 112 X X Angel
Niko 2 - De Flyvende Brødre, Finland, DK 2012 X Ani. 7 76 X X Nordisk
Ninjababy, Norge 2021 - fra 1/1-22 Dra. Afv. 103 x ØFP
No Escape, USA 2015 Gys. 15 91 X X Angel
Nobody, USA 2020 Act. 15 92 x UIP
Nordvest, DK 2013 X Dra. 15 91 X Nordisk
Nr. 7, DK 2016 X 7-12 år 7 76 X Copenhagen B
Nøddeknækkeren og de fire kongeriger, USA 2018 Fam. 7 99 X X Disney
Når dyrene drømmer, DK 2014, KB-15 X Gys. 15 84 X Nordisk
Når vinden rejser sig, Japan 2013 Ani. 7 126 X X Camera

Office Christmas Party, USA 2016 Kom. 7 99 X Nordisk
Old Boys, UK 2018 - NYH-21 Kom. 7 96 X X Angel
Oleg og Krigen, DK 2018 - børneversion, KB-19 Dok. 7 40 X DaBUF
Oleg og Krigen, DK 2018 - org. version Dok. u.censur 72 X DaBUF
Once Were Brothers, Canada/USA 2019 Dok. Afv. 100 x ØFP
Onkel, DK 2019 Dra. A 106 X X ØFP
Only God forgives, DK 2012 Act 15 85 X Scanbox
Op i det blå, Sverige 2017 X Fam. 6+ 82 X Nordisk
Operation Arktis, Norge 2014, KB-17 X Adv. 7 88 X Nordisk
Operation Nordpolen - Tjek på sneeventyr,  USA 2019 - NYH-21 X Ani. 7 92 x UIP
Oppe på valmuebakken, Japan 2011 Ani. A 91 X X Camera
Ordets magt, Frankrig 2017 Kom. A 96 X X AWE
Orla Frøsnapper, DK 2011, KB-12 X Ani. A 84 X SF Studios
Otto er et næsehorn, DK 2013, KB-13 X Ani. A 76 X SF Studios
Overlord, USA 2018 Gys. 15 109 X UIP

Paddington 2, GB/Frank. 2017, KB-18 X Ani. 7 95 X SF Studios
Paddington, Canada/GB 2014, KB-15 X Fam. 7 95 X SF Studios
Palm Springs, USA 2020 - NYH-21 - Fra 1/9-21 Kom. 11 90 X AWE
Papicha, Frankrig 2019 Dra. u.censur 108 X X Angel
Parasite, Sydkorea 2019 Dra. 15 132 X Camera
Patriarken, NZ 2016 Dra. u.censur 103 X X X ØFP
Patriots Day, USA 2016 Dra. 15 133 X Nordisk
Paw Patrol: The movie, USA 2020 -  fra 1/1-22 Ani. Afv. Afv. x UIP
Peanut Butter Falcon, The, USA 2019, KB-20 Dra. 7 97 X Angel
Peberbanden og den sorte konges forbandelse, Tyskland 2017 X Fam. 7+ 99 X X Angel
Peddersen og Findus - flytter hjemmefra, Tyskland 2018, KB-19 X Ani. A 82 X SF Studios
Peddersen og Findus: Den bedste jul nogensinde, Tyskl. 2016, KB-17 X Ani A 83 X SF Studios
Peddersen og Findus: Den lille drillepind, Tyskland 2014, KB-15 X Ani. A 89 X SF Studios
Pelle Haleløs, Sverige 2020 X Ani. A 68 X SF Studios
People vs. Fritz Bauer, The, Tyskland 2016 Dra. 11 115 X Scanbox
Perlemorsknappen, Chile/Frankrig 2015 Dok. u.censur 82 X X X ØFP
Personal history of David Copperfield, The, GB 2020 Kom. 11 119 X Scanbox
Pet Sematary, USA 2019 Gys. 15 101 X UIP
Peter Kanin hopper hjemmefra, USA 2020 - fra 1/1-22 X Ani. A 93 x SF Studios
Peter og Dragen, USA 2016, KB-17 X Adv. 7 103 X Disney
Peter Pedal på eventyr i junglen, USA 2015, KB-16 X Ani. A 81 X UIP
Pigen, Moderen og Dæmonerne, Sverige 2016 Dra. 15 93 X X X ØFP
Pinnochio,  Italien 2012, KB-14 X Ani. 7 81 X X Angel
Pinocchio, Italien 2020 + org. version - NYH-21 - fra 1/1-22 X Dra. A 119 X Filmbazar
PIP! Belgien 2010, KB-13 X Dra. A 81 X X Angel
Pirates of the Caribbean: Salazar’s revenge, USA 2017 Act. 11 129 X X Disney
Pitch Perfect 2, USA 2015 Ung. 7 115 X UIP
Pitch Perfect 3, USA 2017 Kom. 7 93 X UIP
Pjuske flyver fra reden, Island 2018, KB-19 X Ani. A 83 X X Angel
Play, Sverige 2011 Dok. 15 119 X X ØFP
Ponyo på klippen ved havet, Japan 2008, KB-10 X Adv. 7 100 X Camera
Portræt af en kvinde i flammer, Frankrig 2020 Dra. u.censur 119 x x x Camera
Power Rangers, Canada/USA 2017 Act. A 125 X Nordisk
Prinsesse Mononoke, Japan 1997 Ani. 11 133 X Camera
Program, The, Frankrig/GB 2015 Dra. 7 103 X SF Studios
Proxima, Frankrig 2020 Dra. 7 107 X X Angel
Psychobitch, Norge 2019, KB-20 Ung. 13+ 111 X X Angelitel
På toppen af verden, DK/Frankrig 2015, KB-17 X Ani A 81 X SF Studios
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QEDA, DK 2017 Adv. 11 88 X SF Studios
Quiet ones, The, USA 2014 Gys. 15 98 X Scanbox
Quit starting at my plate, Italien 2016 Dra. u.censur 105 X X Filmbazar

Rafiki, Kenya 2018 Dra. 15 83 X X Filmbazar
Rara, Chile 2016 Dra. u.censur 88 X Filmbazar
Raya og den sidste drage, USA 2021 + org. version - NYH-21 X Ani. 7 114 X Disney
Reindeer Spotting, Finland 2010 Dok. 15 84 X ØFP
Rejsen til Utopia, DK 2019 X Dok. u.censur 90 X Filmbazar
Retfærdighedens Ryttere, DK 2020 - NYH-21 - fra 1/1-22 X Kom. 15 116 X Nordisk
Riot Club, The, GB 2014 Dra. 15 107 X X Angel
Robin Hood, USA 2018 Act. 11 115 x Nordisk
Robinson Crusoe, Belgien/Frankrig 2016 X Ani 7 91 X X SF Studios
Rocketman, GB 2019 Dra. 11 121 X UIP
Rocks, GB 2021 - NYH-21 - fra 1/1-22 Dra. 7 93 X Angel
Romys Salon, Holland 2019 X Fam. A 90 X Angel
Ronal Barbaren, DK 2011, KB-12 X Ani 11 90 X X Nordisk
Rosita, DK 2015 X Dra. A 95 X Nordisk
Rum 213, Sverige 2017 Gys 10+ 80 X X Angel
Runway, The, Irland 2010 Dra. 11 93 X X Angel

Salvation, The, DK 2014 X Dra. 15 92 X Nordisk
Sam Sam, Frankrig 2020 X Ani. A 77 X SF Studios
Sameblod, Sverige/Norge/DK 2016 Dra. u.censur 110 X X Filmbazar
Sangen fra havet, Belgien/DK 2014, KB-15 X Ani. 7 93 X SF Studios
Sauls Søn, Ungarn 2015 Dra. 15 107 X X Camera
Scary Stories to Tell in the Dark, Canada 2019 Gys. 15 111 X Scanbox
Searching for Sugarman, SE/GD 2012 - til april 2022 Dok. 15 86 X X Camera
Selfish Giant, The, GB 2013, KB-14 Dra. 11 91 X X Angel
Selvhenter, DK 2019 X Kom. 11 92 X SF Studios
Ser du månen, Daniel, DK 2019 Dra. 15 139 X Nordisk
Shelley, DK 2016 Gys. 15 93 X Scanbox
Shorta, DK 2020 - NYH-21 X Act. 15 106 X Scanbox
Sidste stop, USA/GB/Frank. 2018 Act. 15 105 X SF Studios
Sig det’ er løgn Luis, DK/Tyskland 2018, KB-19 X Ani. 7 86 X SF Studios
Sikke et cirkus, DK 2017, KB-18 X Fam. A 90 X SF Studios
Sinister 2, USA 2015 Gys. 15 97 X Scanbox
Sinister, USA 2012 Gys. 15 109 X Scanbox
Sir, Frankrig/Indien 2018 Dra. A 99 X AWE
Skammerens Datter II: Slangens gave, DK 2019, KB-19 x Adv. 11 103 X Nordisk
Skammerens datter, DK 2015, KB-15 X Adv. 11 96 X Nordisk
Skin, USA 2018 Dra. 15 119 X AWE
Skjold og Isabel, DK 2018, KB-19 X Dok. A 66 X X Angel
Skyscraper, USA 2018 Act. 11 102 x UIP
Skønheden og Udyret, USA 2017 + org. version, KB-17 X Adv. 7 129 X X Disney
Smagen af Toscana, Italien 2018 Dra. A 94 X AWE
Snowden, Tyskland/USA 2015 Dra. 11 135 X X X Scanbox
Sommeren 1993, Spanien 2017 Dra. u. censur 96 x X ØFP
Sommeren ‘92, DK 2015 X Dra. 7 93 X SF Studios
Sommeren med Sangaile, Frankrig 2015 Dra. 15 88 X X Filmbazar
Sommerfuglene, Tyrkiet 2018 Kom. 7 117 X X AWE
Songs for AleXis, DK 2014 Dok. 15 74 X Copenhagen B
Sonic the Hedgehog, USA 2020 Fam. 7 99 X UIP
Sorgenfri, DK 2016 X Gys. 15 81 X SF Studios
Sorry we missed you, GB 2019 Dra. 15 101 X Scanbox
Souvenir, Frank./Belg./Luxemb. 2016 Dra. 7 90 X X AWE
Sparrows, DK/Island 2015 Dra. 15 99 X X X ØFP
Spectre, USA 2015 Act. 11 148 X SF Studios
Spioner på Missioner, USA 2019 + org. version, KB-20 + NYH-21 X Ani. 7 102 X Disney
Spiral: From the book of saw, USA 2021 - fra 1/1-22 Gys. 15 Afv. X Nordisk
Spirit - En fri sjæl, USA 2020 -  fra 1/1-22 X Ani. Afv. Afv. x UIP
Spy who dumped me, The, USA 2018 Act. 15 116 X Nordisk
Spøgelsesjægerne, Tyskland 2015 X Fam. 7 99 X X Angel
Square, The, Sverige/DK/Frank./Tyskl. 2017 Kom. 15 142 X X Scanbox
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Star Trek: Beyond, USA 2016 Act. 11 122 X X UIP
Star Wars: The rise of skywalker, USA 2019, KB-20 Adv. 11 142 X X Disney
Steppeulven, Dk 2015 X Dra. 15 107 X SF Studios
Stor som en sol, DK 2018 Dok. 7 80 X ReelPictures
Stormy - sammen er vi frie, Tyskland 2012, KB-15 X Fam. A 105 X X Angel
Stormy 2, Tyskland 2015 X Fam 7 103 X X Angel
Stormy 3, Tyskland 2017 X Fam. 7 106 X X Angel
Stormy 4, Tyskland 2019 X Ung. 7 102 X Angel
Strangers: Prey at Night, The, USA 2018 Gys. 15 85 x Angel
Stupid Young Heart, Finland 2018 Dra. u.censur 102 X Filmbazar
Sune vs. Sune, Sverige 2018, KB-20 X Fam. 8+ 89 X Nordisk
Superkatten Zorba, Italien 1998 X Ani. A 80 X Angel
Syng, USA 2016, KB-17 X Ani. A 108 X X UIP
Systembryder, Tyskland 2020 - NYH-21 Dra. 15 125 X X Angel
Syv minutter over midnat, USA 2016, KB-17 Dra. 11 108 X SF Studios
Sådan træner du din drage 3, USA 2019, KB-19 x Fam. 7 104 X x UIP

T.S. Spivet - Det unge geni, USA 2013 Act. 11 105 X X Angel
Tad Stones – den fortabte eventyrer, Spanien 2012, KB-14 X Ani. 7 92 X X Angel
Taken 2, USA 2012 Act. 15 91 X Scanbox
Taken 3, Frankrig 2014 Act. 15 108 X Scanbox
Tale of Tales, Frankrig/Italien/GB 2015 Adv. 15 125 X X Camera
Tanna, Australien 2015 Dra. u.censur 100 X X X ØFP
Tavshedens labyrint, Tyskland 2015 Dra. 15 124 X Scanbox
Team Albert, DK 2018, KB-19 x Fam. A 81 X SF Studios
Team Hurricane, DK 2017, KB-18 X Ung u.censur 97 X X Angel
Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the shadows, USA 2016 Act. 11 112 X UIP
Ternet Ninja 2, DK 2021 - fra 1/3-22 X Ani. Afv. Afv. X Nordisk
Ternet Ninja, DK 2018, KB-19 x Ani. 11 82 X Nordisk
Thelma, Norge 2017, KB-18 Gys 15 116 X Camera
Thor: Legenden Fra Valhalla, Island 2011 X Ani. 7 83 X Nordisk
Thor: Ragnarok, USA 2017 Act. 11 130 X X Disney
Tigermælk, Tyskland 2017 Kom. 13+ 106 X X Filmbazar
Tigre og Tatoveringer, DK 2010, KB-11 X Ani. A 44 X Copenhagen B
Til Havet. MeXico 2009 Dok. 7 70 X ØFP
Til Sama, Syrien 2019 - fra 1/1-21 Dok. Afv. 100 X X ØFP
Til Sama, Syrien 2020 Dok. u.censur 100 X X ØFP
Til Ungdommen, Norge 2013 Dok. 11 118 X X ØFP
Tilbage til Montauk, Tyskland 2017 Dra. A 106 X X AWE
To minutters stilhed, Tyskland 2018, KB-19 Dra. 11 111 X X Angel
Tom & Jerry, USA 2021 - fra 1/1-13/5-22 X Ani. Afv. 101 x SF Studios
Tomb Raider, USA/GB 2018 Act. 11 118 X SF Studios
Tomboy,  Frankrig 2011, KB-14 Dra. 7 82 X X Angel
Tordenskjold og Kold, DK 2016 X Dra. 15 98 X SF Studios
Train to Busan, Sydkorea 2016 Act. 15 118 X ReelPictures
Transformers: The last knight, USA 2017 Act. 11 149 X X UIP
Transit, Tyskland 2019 Dra. 11 101 X X Camera
Transnistra, Holland 2019 Dra. A 93 X X ØFP
Trolls på verdensturné, USA 2020 - NYH-21 X Ani. 7 91 X UIP
Truth or dare, USA 2018 Gys 15 100 X UIP
Træk vejret, Frankrig 2014, KB-16 Dra. 15 91 X X Angel
Trækfugle, Canada 2015 X Fam. 2-5 kl. 84 X X Angel
Trækfugle, Colombia 2019 Dra. 15 125 X X ØFP
Tschick, Tyskland 2016 Fam. 6-9 kl. 93 X X Angel
Tysktime, Tyskland 2020 Dra. 11 125 x x Camera
Tårnet, Frank./Norge 2018 Dra. 11 74 X X ØFP

Ud og stjæle heste, Norge / Sverige / Danmark 2019 Dra. 11 123 X Camera
Udyret og hans lærling, Japan 2015, KB-16 Ani. 7 119 X X 41Shadows
Udyret, Sverige 2011 Dra. 15 84 X ØFP
UglyDolls, USA 2019 X Ani. 7 93 X SF Studios
Ulv i Fåreklæder, Rusland 2016 X Ani. 7 85 X X Angel
Ulvehunden, Frank./USA/Lux. KB-19 x Ani. 7 85 X x x True Content
Under Sandet, DK 2015 X Dra. 15 105 X Nordisk
Undercover, DK 2016 Kom. 11 95 X X X Scanbox
Underdog, Sverige/Norge 2014 Dra. u.censur 97 X X Filmbazar
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Underverden, DK 2016, KB-17 Act. 15 112 X X X Scanbox
Unge Ahmed, Belgien 2019 - NYH-21 Dra. 11 85 X X ØFP
Unge Astrid, Sverige 2018 Dra. 7 123 X Nordisk
Us, USA 2019 Gys. 15 116 X UIP
Usynligt hjerte, DK 2019 Dra. 15 89 X ReelPictures
Utøya 22. juli, Norge 2018 Dra. 15 90 x Nordisk
Uuups! Dyr over bord..., Irland 2020 - NYH-21 - fra 1/9-21 X Ani. 7 85 x True Content

Vaiana, USA 2017, KB-17 X Ani. 7 113 X X Disney
Valerian and the city of a thousand planets, Frank. 2017, KB-18 Adv. 11 137 X X UIP
Valhalla, DK 1986 - NY digital kopi - KB-18 X Ani. 7 78 X Nordisk
Valhalla, DK 2019, KB-20 X Adv. 11 105 X Nordisk
Vi er de bedste, Sverige 2013, KB-15 Ung. 7 102 X SF Studios
Vi ses deroppe, Frankrig 2018 Dra. 15 118 X X AWE
Victoria, Tyskland 2015 - kan bookes til marts 22 Dra. 15 år 140 X ReelPictures
Vidunderbørn,  Tyskland 2011, KB-14 Dra. 7 100 X X Angel
Vilde Rolf smadrer internettet, USA 2019 + org. version, KB-19 X Ani. 7 112 X X Disney
Vildheks, DK 2018, KB-19 x Adv. 7 100 X Nordisk
Villy og Monsterplaneten, Frankrig 2019 X Ani. 7 90 X Angel
Vinterbrødre, DK 2017 Dra. u.censur 93 x X X ØFP
Vitello, DK 2018, KB-18 X Ani A 75 X X Angel
Volcano, Island 2011 Dra. 11 104 X ØFP
Vores mand i Amerika, DK 2020 X Dra. 11 115 X SF Studios
Vulkanen IXcanul, Frankrig 2015 Dra. u.censur 93 X X ØFP
Væbnet med ord & vinger Doc. 11 106 X X AWE

Warcraft, USA 2016 Act. 11 123 X X UIP
Way Way back, The, USA 2013, KB-14 Kom. A 95 X Scanbox
Weathering with you, Japan 2020 - NYH-20 Ani. 7 114 X Camera
Weight of elephants, The, DK/NZ 2012 Dra. u.censur 87 X ØFP
Wendy, USA 2020 Dra. 11 111 x UIP
What if?, Canada/Irland 2013 Kom. 11 102 X Scanbox
What Richard did, Irland 2012 Dra. 11 88 X X Angel
Where To Invade NeXt, USA 2016 Dok. 11 122 X Scanbox
Winkys Hest, Belgien 2005, KB-08 - NY digital kopi X Dra. A 95 X X ØFP
Winnetous Søn, Tyskland 2015 X Fam. 7+ 91 X X Angel
Witches, The, USA 2020 - til 28/10-21 Dra. 11 106 X SF Studios
Wolf and Sheep, DK/Sverige 2016 Dra. u.censur 86 X X X ØFP
Wolfpack, The, USA 2015 Dok. 11 90 X X Miracle
Woman in black 2: Angel og death, The, Canada 2014 Gys. 15 98 X Scanbox
Wonder Woman 1984, USA 2020 - fra 1/1-11/2-22 Act. 11 151 x SF Studios
Wonder, USA 2017, KB-18 Dra. 7 113 X Nordisk
Wonderstruck, USA 2017 Dra. 11 117 X Scanbox
Workshop, Frankrig 2017 Dra. u.censur 113 X X Angel

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

Yakari på store eventyr, Frankrig 2021 - fra 1/9-21 X Ani. A 83 X AWE
Yao, Frankrig 2018 Dra. A 103 X AWE
Yesterday, GB 2019, KB-20 Kom. 7 112 X UIP
You & Me Forever, DK 2012, KB-13 X Dra. 11 85 X SF Studios
You´re neXt, USA 2011 Gys. 15 90 X Scanbox
Your Name, Japan 2016 - KB-18 Ani. 7 106 X X X Camera 
You’re Ugly Too, Irland 2015, KB-16 Ung. 7 81 X X Angel

Zambezia, Sydafrika 2012, KB-13 X Ani. 7 83 X Scanbox
Zarafa, Frankrig 2012, KB-13 X Ani. 7 78 X X Angel
Zip og Zap og glaskuglebanden, Spanien 2013 X Fam. 7 97 X X Angel
Zoolander 2, USA 2016 Kom. 11 102 X UIP
Zootropolis, USA 2015, KB-16 X Ani. 7 108 X X Disney

Æblet og Ormen, DK 2009 X Ani. 7 79 X Copenhagen B
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facebook.com/dabufdanskeborneogungdomsfilmklubber

HUSK også at deltage i facebook-gruppen “DaBUF chat”. 
Her finder I nyheder og info 

fra DaBUF, men også mulighed for at interagere 
og sparre med de øvrige filmklubber. 

instagram.com/dabuffilmklub/

Følg os på:



rabalderbio angelfilmsdk

nyheder!


