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Forord
Den flittige læser af Pråsen vil nok have
opdaget, at bestyrelsen i år har sat fokus
på at udvide det DABUFske fællesskab.
Under taglinen ‘Åbn Fællesskabet’ ønsker
vi at sætte fokus på, at vores filmklubber
skal være for alle - uanset højde, drøjde,
mangler, tilføjelser, bosted og ståsted.

I denne tid har det aldrig været mere rele-
vant at tale om at åbne et fællesskab. Ej
heller at gentage ordene; fællesskab
forpligter. For ligesom verden er i konstant
forandring, så bør også fællesskabet være
i konstant bevægelse. Situationen i Ukrai -
ne understreger dette på alle måder. Fæl-
lesskabet kommer ikke af sig selv, derfor
skal det værnes om, videreudvikles og
vigtig gøres. 

En uhyre relevant overvejelse vil selvføl-
gelig være, hvordan vi kan åbne vores fæl-
lesskab imod de mange børn og unge, der
kommer som flygtninge fra Ukraine. Men
det kan også handle om langt mindre
dramatiske overvejelser. Kan vi hjælpe
børn fra socialt udsatte familier med at
finde ind i vores fællesskab? Kan vi skabe
filmklubarrangementer til børn og unge,
der har særlige udfordringer, der forhin -
drer dem i at deltage i de almindelige
filmvisninger? Kan vi hjælpe børn, der

ønsker at deltage, men som har svært ved
at komme frem til vores filmklub?

Overvejelserne og mulighederne er
mange og I vil jævnligt blive præsenteret
for eksempler på, hvordan fællesskabet
kan åbnes i nyheder fra Pråsen. 

Og så er der jo filmene. Filmene, der
fortæller om fællesskab.

Flere af de film, vi vælger at sætte på pro-
grammet i klubberne, beskæftiger sig
med fællesskabet i enten konkret eller
symbolsk forstand. Vi får fortællinger om
familier, der kæmper for at holde sammen
i medvind og modvind. Vi får fortællinger
om venskaber, der smuldrer mellem fing -
rene eller smadrer alle skurkene. Vi får
fortællinger om verden, hvor folk står
sammen for at redde den eller for at gøre
den til et bedre sted.

I år møder vi f.eks. en døvefamilie i CODA,
der oplever at stå udenfor fællesskabet,
men hvor datteren som den eneste kan
vise sig at være vejen ind i fællesskabet.
En anden datter, Mirabel, fra Encanto, står
også udenfor fællesskabet, da hun som
den eneste i familien ikke besidder
magiske evner.  Mille, fra Robotbror, føler
sig også udenfor fællesskabet, da hun

ikke som de andre elever på skolen har
den nyeste robotudgave. Tre eksempler
på, at film ikke bare skaber fællesskab i
vores filmklubber. De fortæller også de
vigtige historier om følelsen af at stå
udenfor et fællesskab, og hvor vigtigt det
er, at alle er opmærksomme på at åbne
armene og inkludere.  

I år skal vi for første gang også være
fælles om at finde Årets Børne- og Ung-
domsfilm, sådan som vi i DaBUF, ser det.
Vi håber, det bliver den første ud af mange
- og vi glæder os til at hylde filmen sam-
men med jer.

Med håb om at dette Filmkatalog kan
bidrage til, at I i endnu en filmklubsæson
kan sammensætte et fantastisk program
til jeres medlemmer - og fortsat favne
fællesskabet. 

På Filmudvalgets vegne
Jan Frydensbjerg, 
Formand Filmudvalget

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

FORORD 2022
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WIKKE & RASMUSSEN
- nu på DCP
Blandt nyheder fra det forgangne biografår, har vi også gjort plads til tre filmklub-klassikere. Hannibal & Jerry, Flyvende Farmor og
Der var engang en dreng - som fik en lillesøster med vinger. Det gør vi af to forskellige grunde. Dels er de nu tilgængelige på DCP -
men endnu vigtigere, er de film, der kan noget ganske særligt, og som vi mener stadig holder, selvom det er film fra henholdsvis 1997,
2001 og 2006. 

Få filminstruktører kan prale af at have deres helt egen fortællestil. En signatur, der gør os i stand til at spotte med det samme fra,
hvilke hænder filmen stammer. Sådanne filminstruktører er Wikke & Rasmussen. Ofte med et lettere absurd og meget elskeligt per-
songalleri, handlinger der spreder sine vinger ud, så realismen bliver til magi - og så en pokkers masse musikalske løjer. Det er svært
ikke at knuselske filmene, også når man genser dem årtier efter. Som jeg skrev i min vurdering til Der var engang en dreng - som fik
en lillesøster med vinger, ’Det ser ud til, at det er en dejlig oplevelse at spille med i en Wikke & Rasmussen-film. Sådan er det også
at se den’.

Vi håber, at flere af jer vil overveje at gøre plads til én eller flere af filmene i den kommende filmklubsæson. 
De tidligere Prås-modtagere kan som få samle børnene i en fyldt biografsal og få dem til at mærke, at film skal ses i fællesskab. 

Jan Frydensbjerg

Hannibal & Jerry
DK 1997 | 75 min. | censur A
Hannibal er en pæn og artig dreng, men Far og Mor synes, han hænger for meget foran fjernsynet.
Derfor forærer de ham hunden Jerry, som han bliver meget glad for. Men det viser sig hurtigt at Jerry
ikke er en helt almindelig hund og derfor vil den snu legetøjsfabrikant Onkel Morfar og hans håndlan-
ger Morbror Harry meget gerne have fat i Jerry, og det medfører en del forviklinger, der bl.a involverer
en rar hundehandler, en uheldig glarmester og et særpræget politimakkerpar. Med mellemrum bliver
mange af de medvirkende nødt til at synge en sang bl.a. klassikeren ’Brug dit hjerte som telefon’
sunget af Paprika Steen og Martin Brygmann, med musik af Stig Kreutzfeldt.  

Flyvende Farmor
DK 2001 | 78 min. | censur A
Eva kan ikke komme på sommerferie med sin mor og far, fordi der er for mange der skal på ferie.
Evas mor og far er er nemlig pilot og flyveleder og har travlt med at sørge for, at alle andre kan
komme på ferie.
Derfor opsøger Eva sin farmor, som sidder på plejehjemmet Lykkebo og længes efter sit livs store
kærlighed, Åge, der forsvandt i sin flyvemaskine for snart mange år siden og sammen tager de ud for
at finde ham. Rejsen foregår både til lands, til vands og i luften, og Evas sommerferie bliver helt an-
derledes, end hun havde forestillet sig. Flyvende Farmor er fyldt med sange og har bl.a. musik af Laid
Back, Poul Halberg og Stig Kreutzfeldt.

Der var engang en dreng
– som fik en lillesøster med vinger
DK 2006 | 92 min. | censur A
Velkommen til et Wikke & Rasmussen filmeventyr, om en næsten helt almindelig familie, som får en
lillesøster, der ikke er helt almindelig. Lillesøster Lille har nemlig vinger, eller ”hudlapper, hudlapper,
hudlapper”, som ”Karin fra kommunen” kalder det. De skal væk, og det kan de dygtige kirurger på
Plastic Palace heldigvis ordne på et øjeblik, siger hun. Men storebror Kalle vil gøre alt for at redde Lille
og hendes vinger, inden det er for sent. Undervejs får han hjælp af verdens mest uheldige mand, Alf,
og sammen drager ud på en eventyrlig rejse, fyldt med både dramatik og mange overraskelser. Fil-
men er et ægte Wikke & Rasmussen filmeventyr for hele familien, med masser af musik og gode
sange.
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Som noget nyt har vi i år søsat en afstemning om Årets Børne- og Ungdomsfilm i DaBUF-regi. Til landsseminariet har vi jo
for vane at hylde en person, der har gjort en særlig og bemærkelsesværdig indsats for børne- og ungdomsfilmen. Men vi, i
Filmudvalget, har længe haft et ønske om, at skabe en tradition, hvor vi også hylder den enkelte film. Det er jo faktisk de fan-
tastiske børne- og ungdomsfilm, som er vores omdrejningspunkt og udgangspunkt i DaBUF. Det fortjener en opmærksom-
hed.

Derfor vil vi for første gang lave en kåring, der finder sted til DaBUFs landsseminar og hvor alle de frivillige i klubberne skal
være med til at bestemme, hvilken film der skal løbe med æren. Det foregår via en afstemning, der indledes et par uger før
landsseminariet. 

Filmudvalget har nomineret 5 titler, der har haft biografpremiere i løbet af 2021, og det er disse 5 film, der stemmes om. Fil-
mene er udvalgt, så de både favner bredt indholdsmæssigt og aldersmæssigt. Vi håber, at alle er med på legen - og at den
kan vokse sig større i de kommende år. Intentionen er, at vi gerne vil sætte fokus på de fantastiske film, der år efter år bli-
ver skabt. Når alt kommer til alt, er det jo dem, vi er fælles om. 

Jan Frydensbjerg

ÅRETS FILM
I DABUF

DE 5 NOMINEREDE ER:
CODA 
- et amerikansk ungdomsdrama, om teenageren Ruby, der er den eneste i sin familie, som kan høre.

Ternet Ninja 2 
-  Anders Matthesens opfølger til dundersuccesen, der får Aske og den ternede ninja ud på nye eventyr. 

Cruella 
- der fortæller forhistorien om Cruella de Vil fra Disney’s klassiske tegnefilm ‘101 dalmatinere’ fra 1961.

Buster 
- genindspilningen af den måske mest ikoniske danske børnefilm fra 1984.

Calamity Jane
- animationsfilm om pigen Martha Jane, der i 1863 er på vej mod et bedre liv i Vesten, men pludselig får et kæmpe
ansvar, da hendes far kommer til skade.
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Handling
Freddy virker som en almindelig dreng,
men han tilhører en familie af hemmelige
varulve. Hans nyligt afdøde far var førerulv
i mange år og Freddy er nu udset til at
overtage. Drengen har hele sit liv drømt
om at blive en glubsk og frygtindgydende
varulv, der kan føre flokken sikkert igen-
nem alle farer. Derfor ser han frem til den
fødselsdag, hvor han som teenager bliver
forvandlet for første gang og flokken ven-
ter lige så spændt. Men ak, Freddys for-
vandling ender overraskende med en sød
lille puddelhund, der bliver helt til grin. 

Freddys onde onkel, Hanefjed, øjner en
chance for selv at blive den nye fører og vil
derfor bortvise Freddy for altid. Flokkens
ældste giver ham dog en chance for at
bevise. at han har en varulv i hjertet inden
næste fuldmåne. Freddy må nu sætte alt
ind på at blive accepteret som 100% ulv,
selvom hans farverige hundefigur og fysik
langt fra svarer til det. Mens handlingen
speeder op, bliver Freddy forfulgt af onk-
len, skurke og en halvgal ismand. Freddy
bliver jagtet af forskellige grupper og
kommer i flere slåskampe, foruden at
blive spærret inde på et uhumsk hundein-
ternat. Undervejs møder han heldigvis
den kvikke gadehund Batty, der bliver en
uventet hjælp i den svære udfordring. 

Freddys forstokkede familie er ikke til
nogen hjælp, men så træder deres hus-
holderske i karakter og viser sig at være
den sejeste ældre dame - der endda kan
tæske skurkene. Efter talrige strabadser
får Freddy overbevist sig selv og omver-
denen om, at han har, hvad der skal til for
at være en rigtig ulv. 

Vurdering
Det er ikke let at blive teenager og skulle
træde ind i de voksnes rækker. Der er for-
ventninger til den unge, som kan være
svære at efterkomme. Her bliver drengen
Freddy da også totalt ydmyget, da hans

stemning og flere scener med aggressive
ulve, hvor stemningen er ildevarslende og
let uhyggelig’. 

Trods dette og de hæsblæsende forføl-
gelse scener er aldersgrænsen sat til 7 år,
da ‘filmen er animeret og også indeholder
situationer med varme og positiv for-
løsning’. 

Indledning
Filmen kredser om søgen efter accept,
selverkendelse, venskab, familie og uret-
færdighed. Jeg synes, censuren på 7 år er
helt rigtig, for denne film vil let kunne
skræmme yngre børn. Den starter hårdt
ud med aggressive ulve, så det kunne
man advare om, alt efter publikums alder. 

Kirsten Østergaard Nielsen, 
Århus Børnefilm

100% Ulv
Australien 2021

Instr.: Alexs Stadermann
DK stemmer: Stran Ezgi Benli, 
Jesper Hagelskær Paasch m.fl.
Censur: 7

Spilletid: 96 min.
Udl.: Angel Films
Prem.: 27/5-21
Aldersvurdering: Fra 7 år
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transformation til en farlig varulv ender ud
i en sølle bette puddel. Han må derfor mo-
bilisere al sit mod og kræfter (i kæledyrs -
version) for at overbevise flokken om sit
værd. Det er et fint budskab om, at det er
okay at være den, man nu engang er. Som
figur gennemgår Freddy en personlig for-
vandling og udvikler sig til at blive mere
moden, modig og selvstændig. Den histo-
rie kunne være fortalt på en mere original
og mindre hektisk måde. 

Den belgisk-australske animationsfilm
har forlæg i en bog af samme navn og vil
fortælle rigtig meget på de 90 min. filmen
varer. Filmen foregår i et hæsblæsende
tempo lige fra starten med mange bud-
skaber, forskellige skurketyper og nogle
unødvendige karakterer. Det bliver en
rodet forestilling, hvor det er svært at se
den røde tråd. Censurmæssigt vurderes
filmen til at have ‘en let dramatisk grund-

100% ULV
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A QUIET PLACE 2
Handling
A Quiet Place 2 er efterfølgeren til den po-
pulære gyser-thriller A Quiet Place fra
2018, der omhandler en familie der lever
et lydløst liv i frygt. Familien, bestående af
faren Lee, hans gravide kone Evelyn og
deres to teenagere Regan og Marcus, har
slået sig ned på en gård midt i ødemar-
ken, hvor de lever i frygt for at blive opda-
get af en ukendt race af monstre. Mon-
strene kan nemlig ikke se, men de reage-
rer på lyde, og derfor er al støj og snak
dødbringende. På et sekund er deres stil-
le, men knap så trygge verden fortid, for i
det sekund, hvor Lee ofrer sit liv for sin fa-
milie, begynder et nyt liv for Abbott-fami-
lien. I efterfølgeren A Quiet Place 2 må fa-
milien flygte ud i en farlig og brutal verden,
hvor hvert skridt kan bringe død og øde-
læggelse og hvor monstrene hele tiden
bliver bedre til at jage mennesker. Allige-
vel har nogle få mennesker overlevet og
de har, ligesom Abbott-familien, lært at
klare sig uden ord. 

Håbet om at der er andre derude, som
måske kan hjælpe, hvis de da tør stole på
dem og er i stand til at kommunikere, får
den lille familie til at bevæge sig ud på en

livsfarlig færd. Der er ikke tid til at sørge
over Lees død, men derimod handler det
for Evelyn om at beskytte sin familie,
uden Lee til at træffe de svære beslutnin-
ger. Regan og Marcus må nu træde i deres
fars fodspor, og det skal vise sig, om de
har lært nok til at overleve i den fjendtlige
verden. 

Vurdering 
I den første film er hovedfokus familiens
overlevelsesrutiner midt i den postapoka-
lyptiske jagtmark, men i 2’eren bliver de
overlevende hovedpersoner skubbet i nye
og skræmmende retninger, hvor de oftere
er adskilt fra hinanden. Og det er netop
denne adskillelse, der præger karakterens
udvikling. Karaktererne får i høj grad lov til
bryde med de forestillinger, som vi havde
af dem fra 1’eren. Evelyn, der nu er enlig
mor, med et nyfødt barn, har aldrig været
mere sårbar end nu, og alligevel formår
hun at træde i den karakter som Lee
havde før, nemlig lederen af familien. De
to teenagere Regan og Marcus må nu
klare sig selv, og dette frembringer nogle
andre sider af de to unge mennesker. Lee
var Regans rollemodel og nu ønsker hun
at blive den samme klippe af støtte for sin

mor og bror. Det er et enormt pres og der-
for får vi også lov til at se en sårbar side af
Regan i filmen, som vi ikke har set før. 

Det er dog ikke kun filmens hovedkarakte-
rer der udvikler sig, men også de frygtind-
gydende monstre. I den første film gik de
stort set rundt og angreb alt, der lavede
en lyd, men nu har de fundet ud af, at jo
mere stille de selv er, desto lettere kan de
opspore menneskene. I A Quiet Place 2
bliver det derfor endnu mere nødvendigt
at være stille, men når først jagten er i
gang, er der ikke et stille øjeblik i filmen. 

Når døden, i form af monstrene, kommer
tordnede i de ellers skønne og fredelige
omgivelser, virker det endnu mere frygt-
indgydende end det traditionelle mørke
spøgelseshus, og det er også netop vores
bevidsthed om, hvor højlydte vi ellers er til
dagligt, der gør filmens monstre så
skrækindjagende. På den måde ruskes vi
gennem filmen med en blanding af chok
og begejstring, med det ene nervepirren-
de døds scenarie efter det andet. 

Indledning
A Quiet Place 2 omhandler i høj grad, hvor-
dan vi som mennesker forholder os i et
splittet samfund. I familien Abbotts verden
er tiderne onde, og ønsket om at omgås
andre mennesker bliver mindre, samtidig
med at deres relationer bliver frygtbaseret.
Det er svært at stole på andre og dette bli-
ver kun sværere, når man ikke kan kom-
munikere ordentligt. Abbott-familien står
dog i kontrast til dette, fordi de længe har
fokuseret på at bevare følelser som kærlig-
hed og omsorg, selvom der konstant op -
står fristelser til at handle individualistisk
og selvisk. Derfor kunne det være oplagt at
tale om, hvordan vi stadig kan række ud til
vores næste, og fortsat behandle vores
medmennesker ordentligt, selvom vi lever i
en kaotisk verden. 

Sine Flatau, 18 år

A Quiet Place 2
USA 2020

Instr.: John Krasinski
Medv.: Emily Blunt, 
Millicent Simmonds m.fl.
Censur: 15

Spilletid: 97 min.
Udl.: UIP
Prem.: 1/7-21
Aldersvurdering: Fra 15 år
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ABESTJERNEN
Handling
I denne svensk-danske animationsfilm
følger vi ni-årige Jonna, som bor på bør-
nehjemmet Mælkebøtten. Mange af de
andre børn er blevet adopeteret, men
Jonna må blive tilbage hver gang. Hun har
hele sit liv drømt om at få en mor - og en-
delig en dag går drømmen i opfyldelse på
en uventet måde. En gammel bil kører ind
på gårdspladsen - og ud stiger en talende
gorilla i mennesketøj. Flere børn bliver
nervøse for at den store abe vil æde dem.
Gorillaen er langt fra den fine dame, som
Jonna har drømt om, men gorillaen får lov
at adoptere Jonna. Fremover skal de to bo
sammen i et hus på en genbrugsplads
med skrot og affald, så det er meget an-
derledes end på børnehjemmet. 

Først er pigen noget tøvende overfor den
nye og mærkelige situation, men snart
forstår hun, at gorillaen vil hende det bed-
ste - og de får et varmt og kærligt forhold.
Desværre har lokale myndigheder planer
for gorillaens velbeliggende område, der
kan sælges og laves om til et Badeland.
Kommuneinspektøren er en grådig magt-
person, der selv vil score kassen. Derfor
truer han gorillaen til at sælge, hvis hun vil
beholde sit elskede adoptivbarn. Jonna
og hendes plejemor flytter ud i skoven,
hvor de trøster hinanden ved bålet. De op-
dager en flot ny stjerne på himlen, ‘Abe-
stjernen’, som giver dem nyt håb. Herefter
bestemmer gorillaen sig for at gøre mod-
stand. Det kræver samarbejde og kløgt at
klare skærene – og så er det jo slet ikke så
dårligt at have en kærlig og stærk gorilla
til mor. 

Vurdering
Filmen bygger på den svenske bog af
Frida Nilsson. Fin animation med enkle
billeder, der passer godt til de yngre al -
ders grupper. En sød og poetisk historie
der handler om, at kærligheden kan findes
- og opstå alle vegne. Jonna forstår hur-
tigt at den elskelige adoptivmor ikke skal

dømmes på materielle værdier eller det,
at hun er anderledes. Handlingen skrider
stille og roligt frem. Den store gorillamor
taler med lille sarte Anette Støvlebæks
stemme, men det er nok et bevidst træk
for at blødgøre karakteren. Som voksne
kan vi gennemskue, at gorillamoren skal
forstås symbolsk. Hun er et billede på det
fremmede og anderledes - alt det, som
kan være skræmmende, indtil vi lukker det
ind og accepterer det. Forhåbentlig vil de
små med deres uspolerede tankegang
kunne forstå dette helt intuitivt. Trods
dens gode kvaliteter synes jeg, at filmen
er svær at matche med en aldersgruppe. 

Den politiske problematik omkring den
’onde’ kommunal-inspektør og hans
grådige jagt på profit, som rammer de to
og børnehjemmet, vil nok gå over hovedet
på 5-6 årige - eller måske skræmme de
mindste lidt. Ældre børn vil måske nær-

mere finde historien for langtrukken og
kedelig, MEN denne alternative film kunne
være en god øvelse i forhold til at indse, at
film ikke skal læses som en en-til-en gen-
givelse af virkeligheden og kan derfor an-
befales. 

Indledning
Man kunne indlede med eksempler fra na-
turen, hvor en dyreart har taget sig af en
anden dyreart, og på den måde forberede
børnene på at i denne film tager en kæm-
pestor gorilla sig godt af en lille pige. For
at hjælpe den indbyggede pointe på vej,
kan man også nævne at gorillaen skal fo-
restille dem, som er anderledes end os
selv. Hvis man tager imod den fremmede,
ligesom Jonna, så kan man få helt nye
oplevelser og kærlige venner. 

Kirsten Østergaard Nielsen, 
Århus Børnefilm

Abestjernen
Sverige 2021

Instr.: Linda Hambäck
DK stemmer: Mathias og 
Christiane Kirk Rasmussen m.fl.
Censur: 7

Spilletid: 75 min.
Udl.: SF Studios
Prem.: Ingen DK bioprem.
Aldersvurdering: Fra 7 år
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AINBO – AMAZONAS VOGTER 
Handling
Ainbo på 10-12 år er en forældreløs pige,
som drømmer om at blive den bedste kri-
ger i landsbyen. Hun er vokset op hos sin
plejemor, Chuni, dybt inde i Amazonas
regnskov, hvor der er smukt og frodigt.
Men noget mystisk er ved at ske. Lands-
byen er ramt af en slags magisk pest, der
spreder sygdom og død blandt menne-
sker, dyr og fisk. Høvdingen er også blevet
syg, så Ainbos ældre plejesøster skal
overtage styret. Det er landsbyens stærke
mand, Atok, misundelig over. Han er også
ond og hævngerrig af personlige årsager. 

Da den kærlige plejemor pludselig dør,
netop som hun ville fortælle Ainbo om
hendes ophav, anklager Atok pigen for at
være skyld i Chuni’s død - og for at stå bag
hele forbandelsen. Ainbo opdager imid-
lertid, at pesten er skabt af den onde ånd,
Yacuruna, der ønsker at få fat i det guld,
som findes under jorden. Denne skov -
dæmon har derfor besat ‘den hvide mand’
og sammen er de nu ved at rydde skove-
ne. Selvom Ainbo bliver overrasket over, at
der findes andre mennesker end hendes
eget folk, beslutter hun sig for at redde sin
landsby og dens folk, før det er for sent. 

Problemet er at stammen har glemt de
gamle sagn, så ingen tror på hendes hi-
storie om Yacuruna. Ainbo får heldigvis
kontakt til sin afdøde mors ånd, der guider
hende på vej. Hun får også hjælp af to for-
voksede ‘totemdyr’, en rød tapir og et
bæltedyr, som hun har fået tildelt af sko-
vens gode ånder. Ainbo og de to dyr kom-
mer på en farlig færd dybere ind i junglen.
Her skal de opsøge den store moderånd,
kæmpeskildpadden Motelo Mama, og
finde et magisk sværd, der kan redde
landsbyen. Den grådige udnyttelse, som
den onde ånd og ‘den hvide mand’ har
gang i, skal stoppes så området ikke bliver
ødelagt. Ainbo må gennem mange
prøvelser, alt imens hun bliver forfulgt af

den barske kriger Atok. Men hun er modig,
så det gode sejrer til sidst. 

Vurdering
Filmen om Ainbo (udtales, så det rimer på
‘rainbow’) er noget så sjældent som en
peruansk-hollandsk produktion. Det er en
fortælling om oprindelige folk i Sydameri-
ka og deres levevilkår, som er truet på
grund af udnyttelse af naturen og dens
ressourcer. Den ene instruktør er selv fra
Peru, så filmen har referencer til sagn og
lokal overtro, men desværre bliver disse
fortællinger ikke foldet ud undervejs.
Måske er det også mest interessant for os
voksne, for børn vil nok bare tage historien
for pålydende. Animationen er flot, men
lidt glansbilledagtig. Medierådet tilskriver
filmen ‘en lettere dramatisk grundstem-
ning med både konflikter, vrede og sorg’,
men også som ‘...en film med varme og
positiv forløsning’. Ainbo og hendes ven-
ner er på flugt fra farlige og lidt uhyggelige
væsener. Der er enkelte dramatiske sce-
ner med uhyggelige forandringer, f.eks. er
Yacuruna lavet som en formskiftende sort
røg med røde øjne, der gløder, så han kan
virke skræmmende på mindre børn. 

Den store skurk er ‘den hvide mand’, der er
besat af den onde skovdæmon og der-
med smittet med en uendelig grådighed
efter guld. De tre venner må både overvin-
de dem, der udnytter naturen og samtidig
slippe væk fra Atok, så den frarådes børn
under 7 år. Det er store spørgsmål, der un-
derkastes en pædagogisk behandling,
men desværre ikke rummer så megen
humor eller sjove indslag. Filmen har
visse ligheder med Disney-filmen Vaiana
fra 2016, som jeg elsker, men den var
netop fyldt med en masse humor, sang og
tydelige traditioner, der kunne have lettet
Ainbo. 

Indledning
Man kan fremhæve filmens indblik i et far-
verigt folk og deres kultur i Sydamerika,
der behandles på en respektfuld måde.
Deres levevilkår og det smukke landskab
belastes, når der f.eks. graves efter guld.
Et yngre publikum kunne forberedes på de
onde karakterer og det mytiske aspekt
med magi og forvandling.

Kirsten Østergaard Nielsen, 
Århus Børnefilm  

Ainbo – Amazonas Vogter
Holland 2021

Instr.: Richard Claus, Jose Zeleda
DK stemmer: Rebecca Funch Guld, 
Kristian Boland m.fl.
Censur: 7

Spilletid: 84 min.
Udl.: UIP
Prem.: 22/1-21
Aldersvurdering: Fra 8 år
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BELFAST
Handling
Belfast er filmen om en protestantisk
 arbejderfamilie i Belfast set gennem
deres 9-årige søn Buddys øjne under uro-
lighederne i slutningen af 1960’erne.
Buddy bor sammen med sin far, Pa, som
arbejder lejlighedsvis i England, imens
mor, Ma, storebror Will og bedsteforældre-
ne Granny og Pop bor i Belfast.

I august 1969 angriber en række prote-
stanter de borgere og forretninger af ka-
tolsk oprindelse i den gade, hvor Buddy
bor. Beboerne i gaden opstiller barrikader
for at forhindre nye konflikter. Imens kom-
mer Buddys far hjem for at se til familiens
velbefindende. Familien går i kirke, hvor
den lokale præst tordner om at vælge den
rette vej. I skolen har Buddy følelser for
pigen Catherine.

Faderen konfronteres af de mere voldeli-
ge protestanter, Billy Clanton, som kræver
hans engagement. Han afviser imidlertid.
Familien har økonomiske problemer med
en gammel skattegæld. Faderen vil gerne
emigrere til Australien, men Buddys mor
er afvisende, da hun aldrig vil forlade Bel-
fast. Men langsomt bløder hun op. Juleaf-
ten diskuterer de ideen om at forlade Bel-
fast, men Buddy bryder grædende
samme.

Sammen med kusinen Moira stjæler
Buddy noget chokolade i en lokal kiosk.
Buddy afhøres af politiet, men han afslører
ikke kusinens navn. Senere kommer Buddy
ufrivilligt med i et raid mod et supermar-
ked, hvor han tager en pakke vaskepulver.
Moderen bliver rasende og sammen går de
tilbage til supermarkedet for at aflevere
varen. På vej hjem tager Billy Buddy og mo-
deren som gidsel i hans egen plan for at
flygte. Faderen og  storebror Will dukker op,
sammen med militæret, og det lykkes
faren at afvæbne Billy, som arresteres.

Situationen er nu så alvorlig, at familien
beslutter at forlade Belfast. Buddy når at

sige farvel til Catherine. Han spørger sin
far, om han måske har en fremtid sam-
men med hende, skønt hun er katolik.
Faren svarer, at det gør ingen forskel.
Mens familien forlader byen i en bus, kig-
ger bedstemoderen efter dem. Hun efter-
lades nu tilbage, både efter sin mands
død og familiens afrejse.

Vurdering
Kenneth Branaghs suveræne erindrings-
film starter med nogle flotte dronebilleder
af nutidens Belfast. Der zoomes efterføl-
gende ind på gaden, hvor Buddy bor, hvor-
efter filmen går i sort/hvid, og vi befinder
os nu i august måned 1969. Her møder vi
Billy, som med træsværd og et skraldelåg
som skjold leger, at han er ved at ned-
kæmpe en farlig drage, indtil moderens
råb om aftensmad, river ham ud af fanta-
siens verden. Da han når enden af gaden,
stivner han i rædsel. Voldelige demon-
stranter er ude efter katolikker, som de
prøver at fordrive fra nabolaget. Brosten
flyver gennem luften, ruder smadres og
brandbomber antænder biler i den ellers
så fredelige gade. Dragerne er pludselig
virkelige.

En sublim intro, som viser Buddys dilem-
ma mellem legen, det fantasifulde og

trygge og så de voldsomme begivenheder
omkring ham. Men Buddy må også
kæmpe med andre udfordringer nemlig
forældrenes evige skænderier om deres
dårlige økonomi, og de mange diskussio-
ner om, hvorvidt man skal flytte fra byen.
Men i Buddys mange dilemmaer spiller
bedsteforældre (blændende gestaltet af
Judi Dench og Ciaràn Hinds) en stor rolle
med deres stærke nærvær og deres livs-
kloge og muntre visdomsord. Hos dem
finder han roen, og måske svar på nogle
af livets svære spørgsmål. 

Men Belfast er ikke bare gadekampe og
svære livsvilkår. Filmen stråler af glæde til
både mennesker og kultur. Eksempelvis
elsker familien at gå i biografen og teatret,
ligesom faderen er til sang og dans. Den
er et personligt og menneskeligt pragt-
værk fortalt med en udtalt glæde og hyl-
dest til det, der former og inspirerer os
som mennesker.

Det er selvfølgelig spørgsmålet, om en
erindringsfilm om en 9–årig drengs ople-
velser i et eksploderende Belfast - og
lavet i sort/hvid - kan fange de ældste
hold i vore filmklubber.

Den kræver, at man forbereder de unge
på, hvad de skal se. Jeg har valgt at sætte
grænsen ved 14 år, da filmen har mange
voksenproblematikker skildret igennem
Buddys øjne. Men tør man programsætte
den, så venter en både forunderlig og
rørende film om et svært liv fortalt med
lethed. En rigtig feel-good film midt i al
det voldsomme.

Indledning
Det er nødvendigt at opridse de historiske
begivenheder. Desuden kan man tale om,
hvad en erindringsfilm er for noget. Hvil-
ken virkning har det, at filmen er lavet i
sort/hvid?

Hans Peter Mehlsen, Aarhus Skolebio

Belfast
GB 2022

Instr.: Kenneth Branagh
Medv.: Jude Hill, Lewis McAskie m.fl.
Censur: 11

Spilletid: 98 min.
Udl.: UIP
Prem.: 24/3-22
Aldersvurdering: Fra 14 år

Filmkatalog - 2022/2023 11

DATA:

Filmkatalog 2022:Katalog 2008  06/04/22  9:59  Side 11



BIEN MAJA OG DET GYLDNE ÆG

Handling
Den livlige bi Maja er vågnet. Hun længes
efter foråret og den ceremoni, som hele
bikuben skal fejre det med. Da første sol-
glimt strejfer forbi, håber Maja, at alle om-
kring hende vågner op af vinterdvalen,
men nej. Det bliver overskyet - og bikuben
sover videre. Maja får overtalt sin ven Willy
til at vække lysormene for at de skal kalde
foråret frem. Den manøvre går helt i fisk,
for da ormene vågner, er de sultne og bra-
ser ind i bikuben efter føde. Alt er kaos og
alle forberedelser ødelagt. Også bikubens
værdifulde sol-sten, der skal fange de
varme stråler, ligger knust. Bidronningen
er meget streng og sender de to ulydige
ud efter saft. Hun truer også med at ad-
skille dem for at undgå flere ulykker. 

På turen møder Maja og Willy en myre på
en hemmelig mission. Da myren forstuver
et ben, overtager de to bier opgaven sam-
men med deres to hær-myrevenner, Arnie
& Barnie. En pakke med en skrøbelig sten
skal fragtes over til myrekolonien Grøn-
blad på Bonsai bjerget. Men tre næse-
hornsbiller, anført af Rhumba, vil forhindre
den aflevering, så de fire venner befinder
sig i et farefuldt eventyr. Stenen viser sig
at være et gyldent æg, som pludselig

klækker. Ud kommer en sød lille myreprin-
sesse, der skal være myrekoloniens kom-
mende dronning. Myrerne sætter lydbøl-
ger i gang med nyheden, som bliver op -
snappet af næsehornsbillernes leder,
Fyrst Bumbulus. Han sætter sine under-
såtter til at jage de fire venner, som på
turen falder i huller og gemmer sig i huler.
De flyder også af sted i et vandløb ovenpå
et blad, hvor Rhumba er lige ved at fange
dem, men så falder billen i vandet. 

Da Maja redder hende fra at drukne, for -
står billen at der kan være noget godt i
både bier og myrer. Således omvendt for-
søger Rhumba at stoppe sin bror, fyrsten;
men det lykkes først, da Bumbulus bliver
reddet fra en flok fugle af de to bier og
myrerne i fællesskab. Det hele ender i
skøn forening, hvor alle insekter enes om
at de kan leve sammen, trods deres for-
skelligheder.

Vurdering
Oprindelig startede historien om den lille
bi Maja og hendes eventyr allerede i 1912
som en børnebog af den tyske forfatter
Waldemar Bonsels. Den blev senere fil-
met med rigtige insekter i en tysk stum-
film fra 1924. Nu har vi den tredje film i

animationsserien om bien Maja, der har
kørt i samme stil siden 2014. Der er lig-
hedspunkter med animationsfilmen
Græsrødderne fra 1998, som også foregår
i insekternes verden, men denne er ikke
på så højt niveau. Her er kreativ skildring
af den verden, som de forskellige farveri-
ge insekter lever i, men selve figurerne
ikke er så detaljerede. Der er smukke
blomster og mikrokosmos, som viser den
natur, der ligger for vores fødder, i et nyt
perspektiv. Der er poetiske scener, som
f.eks. da en mælkebøtte blæser af sted i
vinden med hovedkaraktererne som pas-
sagerer, eller smukt glitrende sne og so-
lens varme stråler. Foruden farver og fan-
tasi har denne film flot underlægnings-
musik med symfoniorkester. Selvom det
er en sød film for de yngste (fra 5-6 år), så
synes jeg, at handlingen virker noget
rodet og med unødvendigt svære navne
på de steder, som heltene skal igennem. 

De egentlige skurke mangler personlig-
hed og medvirker ikke til megen spænd-
ing. Billernes ‘store leder’, fyrst Bumbulus,
bliver noget så irriterende, når han plud-
selig bryder ud i popsange. Under fugle-
nes angreb indrømmer han at være bange
- og glad for at nogen redder ham. Maja er
en insisterende figur, der nærmest får
tvunget den mere forsigtige Willy med på
sine udfordringer. Han får dog sagt fra, alt
imens han stadig er en stor beundrer af
hendes gåpåmod - og sammen kommer
de igennem dette eventyr uden ret meget
dramatik.

Indledning
Fokus kunne være på venskab, sammen-
hold og forståelse for at alle kan bidrage,
trods forskelligheder. Man kunne også
gøre opmærksom på, at det er vigtigt at
beskytte insekternes levesteder og natu-
ren.

Kirsten Østergaard Nielsen, 
Århus Børnefilm

Bien Maja og det gyldne æg
Tyskland 2021

Instr.: Noel Cleary
DK stemmer: Malte Milner Find, 
Stig Rossen m.fl.
Censur: A

Spilletid: 88 min.
Udl.: UIP
Prem.: 24/6-21
Aldersvurdering: Fra 5 år
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BLACK WIDOW
Handling
Familieidyl i Ohio med mor, far og to døtre
afbrydes brat. Faren har ødelagt forsk-
ningsfaciliteterne på North Instituttet og
har den eneste kopi af resultaterne. Til
lyden af sangen ‘American Pie’ flygter fa-
milien og selvom vi synger med på ‘This’ll
be the day that I die’, så overlever de. An-
kommet til Cuba bliver de adskilt og pi-
gerne ført bort til Red Room.

Den information der blev stjålet fra insti-
tuttet i Ohio, var nøglen til den frie vilje. Et
kort over hjernen udviklet til The Winther
Soldier. Skurken Dreykov bruger det i sit
Red Room til at skabe en hær af kvinder
kaldet widows, som han kan tvinge til at
gøre alt inkl. at begå selvmord. Den æld-
ste datter Natasha Romanoff er den ene-
ste som lykkes med at flygte fra Dreykovs
Red Room og bliver som Black Widow en
del af Avengers. Natasha tror, hun har
dræbt Dreykov for flere år siden og at Red
Room derfor er nedlagt.

Tyve år efter er hun på flugt fra myndighe-
derne og kontaktes af Yelena - søsteren
fra tiden i Ohio. Yelena er kommet i besid-

delse af en modgift, som kan redde de
andre widows. Alle widows er piger, som
Dreykov har fundet på gaden og kun få
overlever den hårde træning. De to kvinder
kæmper som ægte superhelte mod over-
magten, som er de mange widows og en
uhyggelig dygtig kæmper, der alle er styret
af Dreykov. De befrier først faren, som har
siddet i fængsel siden Ohio og er Dreykovs
skabelse Red Guardian. Sammen opsøger
de moren Melina, som forsker for Dreykov. 

Melina byder dem ind i sit hus og kalder
dem for sine piger. Hun er stadig hård,
men følelsen af familie rammer dem alle.
Melina spørger Natasha, hvordan hun har
beholdt sit hjerte. Hun svarer: ‘Smerte gør
os stærkere - det du lærte os, holdt mig i
live’. Melina afslører, at hun har alarmeret
Red Room, så alle bliver fanget og opda-
ger at Red Room er oppe i himlen og ikke
nede på jorden.

Familien kæmper nu sammen mod Drey-
kov, hans datter Antonia, som er den dyg-
tige kæmper, der næsten er en maskine,
og alle hans widows. Heldigvis har famili-
en serummet, som kan frigøre dem fra

Dreykovs tankekontrol og i fællesskab be-
kæmper de det onde. Red Room styrter
mod jorden og Dreykov dør. Familien står
sammen og tager afsted med Antonia og
alle de befriede widows, mens Natasha nu
vil hjælpe de fængslede Avengers. Som
hun siger: ‘Man tror man ingen familie har
og nu har jeg to. Den ene er i krise lige nu.
Jeg tror, jeg vil få nogle af dem ud af
fængsel og se om vi kan klinke skårene’.

Vurdering
Black Widow ligger kronologisk efter Cap-
tain America: Civil War. Hvis man ikke er
Marvelfan, så kan det virke lidt forvirrende
at Natasha er på flugt, men historien er
fængende og vi får sympati for Natasha
og Yelena. Der tales om familie og beho-
vet for at høre til, samtidigt med at disse
kvinder både er superhelte og superseje.
Det er en film med store actionscener,
hvor det føles helt naturligt at kvinderne
er dygtige og barske, men også har gode
punchlines.

Dette er den første Marvelfilm med en
kvindelig instruktør og med kvindelige ho-
vedpersoner. Det er god underholdning,
hvor mændene enten er skurke, fikser af
materiel eller lidt kikset - og viser at piger
kan være superhelte og ændre verden. Da
slutscenen afslører, at Natasha dør - hvil-
ket sker i Endgame - står Yelena heldigvis
klar til at indtage nye film som den sjove
og seje kvindelige widow.

Indledning
Ligestillingen er kommet til Marvel med
deres første film med en kvindelig super-
helt. Velkommen til historien om Black
Widow - den tidligere russisk spion og
snigmorder, som blev medlem af Aven-
gers. Her møder vi hendes fortid og der
trækkes tråde til fremtiden.

Hanne Cramer Køppler, ‘Holger’
Slangerup Børne- og Ungdomsfilmklub 

Black Widow
USA 2021

Instr.: Cate Shortland
Medv.: Scarlett Johansson, 
Florence Pugh m.fl.
Censur: 11

Spilletid: 134 min.
Udl.: Disney
Prem.: 9/7-21
Aldersvurdering: Fra 14 år
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BUSTER
Handling
11-årige Buster Oregon Mortensen bor i en
lejlighed i Brønshøj sammen med sine 
for ældre og lillesøster Ingeborg, der har et
dårligt ben. Moren læser til sygeplejerske
og faren er arbejdsløs optimist. Pengene
er små, så ved hjælp af fantasien rejser
børnene op til stjernerne - og på ferie i Ita-
lien. Den sidste dag før sommerferien bli-
ver Ingeborg som sædvanligt drillet med
sin halten, især af Bianca, der er en meget
større pige. Busters trylleri foran klassen
bliver en total fiasko, men han mister al-
drig sit gå-på-mod. 

I opgangen bor også Hr. Larsen, der har
været en berømt kanonkonge og magiens
mester. Drengen nyder sine besøg nede
hos den ældre herre, der lærer ham at
trylle bedre. Der skal nemlig snart være
sommerfestival i bydelen, hvor den bed-
ste optrædende kan vinde kr. 10.000,- og
det vil falde på et tørt sted hos familien
Mortensen. For at tjene penge til røgbom-
ber får Buster job som cykelbud i en blom-
sterforretning, men leveringerne sker ikke
altid efter bogen. Buster har opdaget, at
den smukke pige, Joanna, er flyttet ind i
nærheden. Han får helt ondt i maven af at
tænke på hende og ønsker bare, at de bli-
ver venner. Hr. Larsen fortæller om sit livs
kærlighed, Marie, og giver gode råd til den
forelskede Buster. 

Desværre er pigen nabo til Busters klasse-
kammerat, Simon-Olaf, en overlegen
dreng, der gør alt for at ødelægge enhver
kontakt mellem dem. Han vil også stille op
til konkurrencen og optræde med sin
street-dans. Da Hr. Larsen bliver syg og ind-
lagt på hospitalet, hvor han ikke vil dø, får
han Buster til at love at tage ham væk der-
fra, når det skal ske. Drengen gør klar til sit
trylleshow, men uheldigvis ringer Hr. Larsen
lige da Buster skal på scenen og vil hentes.
Derfor misser han chancen for at optræde
og for at blive gode venner med Joanna –
eller vender lykken mon for Buster?

Vurdering
Denne film er instruktør Martin Miehe
Renards genindspilning af den tidligere
filmatisering af Bjarne Reuters historie
om Buster. Man kan undre sig over om det
var nødvendigt – eller en god ide? Forfat-
teren selv har angiveligt været konsulent
på produktionen, men samarbejdet har –
efter min mening - ikke fået integreret
magien fra den gamle film. 

Den nye udgave skiller publikum og an-
melderne med overvægt til den kritiske
side, for vi er mange, der elsker de herlige
og uforglemmelige scener, understøttet
af Nannas ‘Åh Buster’ sang og et skønt
persongalleri i klassikeren fra 1984. Det
var en film med højt til loftet og originale
karakterer, der fik lov at fylde scenen. I
den nye film skal børnene roses for at
spille deres roller så godt som muligt,
men mange af personerne opleves som
noget karikerede og stiliserede. Manfred

Weber Cortzen fylder fint rollen ud som
Buster, der fremstår som en charmerende
superoptimist, men der er for mange lette
løsninger og løse ender. F.eks. glemmer
søde Ingeborg at halte og kan pludselig
danse, så hele festen måber. Den mob-
bende pige, Bianca, overgiver sig til Inge-
borg (mens hun græder over sine hjemli-
ge forhold) i deres anden scene sammen.
Simon-Olaf virker nærmest ondskabsfuld,
indtil han indirekte indrømmer, at han
savner sin far. Busters forældre er fra-
værende, hvor de kunne være støtter til
deres fantasifulde børn. 

Busters venskab med den aldrende Hr.
Larsen har sine øjeblikke, men at han
beder den 11-årige dreng om at hente sig,
når døden er på vej, virker noget usand-
synligt. Ligesom da den fattige og ar-
bejdsløse far slår ud med armene i den
sidste scene og inviterer hele familien til
Ibiza. Vi hører også Joye Moes titelmelodi
gentaget mange gange undervejs, men
det har ikke hjulpet mig til at fange den
tekst, som bliver fremført ret utydeligt.
Jeg vil foreslå at man læser bogen fra
1979 - og ser filmklassikeren fra 1984 med
børn og børnebørn, før man inviterer dem
ind til at se denne nye udgave. 

Indledning
Man kan tale med børnene om forskellene
på den oprindelige udgave og nyindspil-
ningen. Som filmens instruktør Martin
Miehe Renard fortalte på scenen under
Landsseminaret, mente han, at det var
nødvendigt at opdatere den til nutiden og
al den teknik, som ungerne kender til i
dag. Fastnettelefonen er afløst af mobil-
telefoner, Long-John-cyklen er blevet til
en el-cykel og så er tempoet et helt andet.
Det kan give god mulighed for at tale om,
hvordan barndommen har forandret sig
gennem de sidste 40 år. 

Kirsten Østergaard Nielsen,
Århus Børnefilm 

Buster
DK 2021

Instr.: Martin Miehe-Renard
Medv.: Manfred Weber Cortzen, 
Magnus Millang m.fl.
Censur: A

Spilletid: 92 min.
Udl.: Nordisk Film
Prem.: 17/6-21
Aldersvurdering: Fra 8 år
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CLIFFORD 
- DEN STORE RØDE HUND

Handling
Emily er ny pige i klassen og moppes af de
mere smarte piger, som kalder hende ‘fat-
tighjem’, fordi hun samler tomme flasker
ind til velgørenhed. Samtidig møder vi
hendes onkel Carney, som er hjemløs og
bor i en autocamper. Han søger job som
tegner.

Da moderen skal til Chicago i nogle dage
i forbindelse med sit arbejde, må onkel
Carney komme og passe Emily, selv om
mor ikke synes særlig godt om det, da han
er meget ustabil og glemsom. Da mode -
ren er taget afsted går Carney og Emily
hen i parken, hvor de ser et dyreinternat,
som ejes af den ældre herre Mr. Bridwell.
Her forelsker Emily sig i en lille rød hund.
‘Bliver han stor?’ spørger hun den ældre
mand, som svarer, at det afhænger af
hendes kærlighed til den. Onkel Carney
forbyder imidlertid, at Emily må få hunden
med hjem, da de ikke må holde hund
hjemme i lejligheden. Hjemvendt fra skole
næste dag, opdager Emily, at den lille røde
hund er blevet puttet i hendes skoletaske.
Hun døber den Clifford. Da onkel Casey
opdager hunden, vil han straks aflevere
den tilbage, men Emily får ham overbevist
om, at hun kan beholde den bare én dag.
Da Emily vågner næste dag, ligger Clifford
ved hendes side. Den er nu pludselig
blevet en kæmpehund på over tre meter.
Det afstedkommer en masse halløj i lej-
ligheden. Clifford hopper ud af vinduet og
løber over i parken, hvor den igen skaber
en masse ravage. En masse mennesker
fotograferer hunden og lægger opslag op
på de sociale medier.

Lyfegro, et gen-teknologisk firma i byen,
opdager hunden og ser kæmpe mulighed-
er for, at hunden kan bidrage til deres
forskning i gen-industriel vækst især in-
denfor fødevarer. Derfor beslutter de sig

for at finde og fange hunden og ind -
operere en chip, som bevis for at hunden
tilhører dem. Clifford kan imidlertid ikke
blive i byen, og nødtvungent må Emily
sende den med skib til Kina, hvor en
skolekammerats far, som er meget rig,
har et naturområde, hvor den kan være.

Skibet bliver imidlertid opbragt på havet
af Lyfegro folkene, som tager Clifford til
fange og bringer den til deres laboratori-
um. Sammen med en gruppe venner får
Emily befriet Clifford, og alle skynder sig
ned til parken.

Vurdering
Computeranimeringen er blevet vildere og
voldsommere i de sidste par år. Det ses
stærkest i actionfilmene, hvor der efter-
hånden ingen grænser er for muligheder -
ne. Men også indenfor børne- og fami-
liefilm genren har vi set tendensen. Ikke
mindst når dyr har været involveret.

Computeranimerede dyr i realfilm har vi
f.eks.  oplevet  i Paddington og ‘Peter Ka -
nin’- filmene, og i Aarhus har vi i sidste
sæson vist den yderst seværdige ‘Call of
the Wild’, hvor en stor og computer -
animeret hund, var omdrejningspunktet,
og hvor livagtigheden var forbløffende.

Clifford den store røde hund er en elsket
børnebogsfigur, skabt af Norman Bridwell,
der har næsten 60 år på bagen. I den
danske bogudgave hed hunden i øvrigt
Sofus – blot som en bonusinformation. I
instruktøren Walt Beckers version handler
det om at tro lidt på magi og finde styrken
i sig selv – også selv om man er er en pige
på 12 år, der har det svært med kammera -
terne. Alt sammen fortalt med humor og
situationskomik , som vil more store som
små.

Selv om man sagtens kan finde flere
dårlige ting at sige om filmen – den er
banal og komplet usandsynlig, den
danske versionering er lousy, karaktererne
bliver i længden trættende stereotyper, og
animationen har tydelige mangler – så
rammer den alligevel med dens humor og
komiske indslag ind i en universel
forståelsesramme om en ensom piges
trang til at blive set og værdsat. Noget
som alle vil kunne forstå.

Indledning
Tal om computeranimation og især om,
hvor livagtige dyr kan laves på denne
måde. Giv eksempler.

Hans Peter Mehlsen, Aarhus Skolebio

USA 2021

Instr.: Walt Becker
DK stemmer: Lasse Lunderskov, 
Julian Christian Thiesgaard 
Kellerman m.fl.
Censur: A

Spilletid: 97 min.
Udl.: UIP
Prem.: 2/12-21
Aldersvurdering: Fra 7 år
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CODA
Handling
Ruby lever ikke et gymnasieliv som alle
andre. Som barn af døve forældre har hun
altid måtte stå forrest, når der skal kom-
munikeres med omverdenen - særligt i
forhold til familiens indkomstkilde, fiske -
riet. 

Da Ruby ved en tilfældighed og på grund
af en lille skjult forelskelse vælger korsang
som valgfag, får hun pludselig tændt en
drøm om at gå musikkens vej. Sanglær-
eren Mr. V både ser et lysende talent i
hende og opfordrer hende til at gøre det,
hun elsker allermest: At synge. Ruby står
nu med et valg, hvor hun enten skal vælge
sine egne drømme eller sin families. Hvis
hun efterlader familien kan det få store
konsekvenser for deres mulighed for en
succesfuld fiskeriforretning. En byrde hun
er træt af at skulle bære. Men hvornår må

man vælge sine egne drømme, når det
kan have konsekvenser for dem man
elsker? Filmens sidste halvdel viser med
stor tydelighed det dilemma, som Ruby
konstant forsøger at balancere i. Fami-
liens fiskeriforetagende bliver mere og
mere presset, og de får mere og mere
brug for Rubys hjælp med at tolke og
kommunikere. Samtidig insisterer Mr. V
på, at hun tager sangen seriøst og forføl-
ger den drøm. Midt i det hele er Ruby også
bare en almindelig teenager, der forsøger
at tackle en snigende forelskelse i Miles,
som hun synger sig mere og mere ind i
hjertet hos. 

Vurdering
CODA er en amerikansk genindspilning af
den franske ungdomsfilm Familien Bélier,
som vi tidligere har haft stor glæde af at
vise i vores filmklubber. Det er blevet til en

meget rørende og nærværende ung-
domsfilm, der heldigvis undgår amerikan -
ske klichéer, men skildrer et miljø, der
både er udfordret, men også fyldt med
kærlighed. Bag titlen CODA gemmer sig
forkortelsen ‘Child of Deaf Adults’, altså
barn af døve forældre - og både filmens
budskab og perspektiv på at være et ungt
menneske rammer perfekt. Skuespillet
hos både de talende og de døve er emi-
nent. Når man er kommet godt ind i fil-
men, glemmer man helt, hvor usædvan-
ligt det rent faktisk er, at man sidder og
ser en film, hvor tegnsprog indimellem er
det bærende kommunikationsmiddel. Fil-
men er derfor både en vigtig fortælling til
de unge om at vokse op med andre vilkår,
end dem de fleste af os møder. Og sam-
tidig er det en klassisk coming of age-
fortælling, der understreger det vigtige i at
følge egne drømme og være tro mod sig
selv.

Indledning
Det vil være oplagt at tage udgangspunkt
i historiens omdrejningspunkt i indled-
ning. At filmen omhandler og beskæftiger
sig med de oplevelser, man kan have, når
ens forældre er døve. Som nævnt ovenfor
så gemmer filmtitlen netop på denne
oplysning. Har man mulighed for at få
besøg af en hørehæmmet eller en tegn-
sprogstolk, så vil det være helt fantastisk.
Måske kender man nogen, der kan vise de
unge forskellige døvetegn, der kan være
gode at kende. At få alle de unge i bio gra -
fen til at afprøve og forsøge sig med tegn -
sprog, det vil være med til at skabe en god
og relevant optakt til filmen. Som yder -
ligere info til publikum, kan man fortælle,
at Marlee Matlin, der spiller rollen som
Rubys mor, er den eneste døve skue-
spiller, der har vundet en Oscar. Det skete
i filmen Kærlighed uden ord fra 1987. 

Jan Frydensbjerg, 
Formand Filmudvalget

CODA
USA 2021

Instr.: Sian Heder
Medv.: Emilia Jones, Troy Kotsur m.fl.
Censur: 7

Spilletid: 111 min.
Udl.: Nordisk Film
Prem.: 4/11-21
Aldersvurdering: Fra 13 år
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COMEDY QUEEN
Handling
13-årige Sasha har mistet sin mor, som
har begået selvmord. Alting i hjemmet
minder om hende og faren Abbe kan slet
ikke komme sig over tabet. Han græder
ofte i badeværelset og smiler aldrig mere.
Sasha er ensom, men nægter at sørge og
holder tårerne tilbage. Moren græd alt for
tit; så det vil datteren ikke. 

For at tage afstand fra minderne, laver
Sasha en hemmelig liste med punkter,
som hun skal overholde for ikke at ligne
sin mor. Det lange lyse hår skal klippes
afu, hun skal stoppe med at læse bøger
og undgå at tage sig af noget som helst
levende. Men det er ikke let at holde
stand, når læreren undrer sig over hendes
nye modstand mod bøger – eller når faren
i sin godhed vil forære hende en længe
ønsket hundehvalp. 

Som det vigtigste punkt skal Sasha have
sin far til at smile og le igen, så derfor
sætter hun alt ind på at blive stand-up ko-
miker. Moren, der selv havde god humori-
stisk sans, sagde altid at enten har man
‘sjove knogler’ – eller også har man ikke,
så pigen vil udvikle sine evner til at under-
holde. Sasha er på en følelsesmæssig
rutsjetur, mens hun arbejder på at finde
på sjove vittigheder. Det går i lang tid ikke
særlig godt, så Sasha må erkende, at det
faktisk er svært at blive en ‘Comedy Qu-
een’. Da det endelig lykkes hende at få en
kort gæsteoptræden på scenen i en Com-
edy Club, hvor hun får succes - med sin
far som tilskuer - bliver det meget forlø -
sende for Sasha. 

Vurdering
Denne svenske filmatisering af psykolog
og forfatter Jenny Jägerfelds bog af
samme navn står instruktør Sanna Len-
ken for. Filmen vandt ‘The Crystal Bear’
som bedste film i Generations-kategorien
på Berlinalen februar 2022 med denne
udtalelse fra juryen ‘A great protagonist,

powerful yet vulnerable, delivered a capti-
vatingly told, bittersweet story of loss,
grief, anger and healing’. Den beskrivelse
kan jeg fuldt ud tilslutte mig. 

Hovedrollen som Sasha spilles indleven-
de og imponerende flot af 16-årige Sigrid
Johnson. Hun formår på troværdig vis at
udtrykke de mange følelser, som den
komplekse rolle indeholder. Vi følger pigen
gennem en periode, der er præget af tu-
mult, indestængt sorg og ensomhed.
Kommunikation mellem far og datter fun-
gerer ikke, skønt begge parter har brug for
at få hul på bylden. Pigens altoverskyg-
gende mål er at gøre sin far glad igen, for
så vil hun selv kunne give sorgen frit løb.
Selvom det er alvorlige emner, som tages
under behandling, sker det på en måde så
vi kan holde ud at følge Sashas trængsler.
Det er en rørende og anderledes overle-
velseshistorie, der rummer varme, trøst
og håb. Den følelsesladede del af filmen

lettes af små underholdende indlæg i en
helstøbt kombination. 

Børn og unge oplever ofte sorg som både
noget tungt og lettere på skift, fordi det
bare er for svært at være i konstant. Fil-
men viser med humor og charme, at børn
og unge finder deres egen måde at gen-
nemleve kriser på. I Sverige er alders -
grænsen sat ved 11 år, hvilket jeg finder
meget passende.

Indledning
Det er svært at miste nogen, som man har
elsket. Det er også hårdt at være ked af
det, men det hjælper at snakke om det og
være fælles om sorgen. Denne film viser
på en humoristisk måde, at man ikke skal
gå alene med tunge følelser. Indledningen
hertil bør tilpasses publikums alder.

Kirsten Østergaard Nielsen, 
Århus Børnefilm

Comedy Queen
Sverige 2022

Instr.: Sanna Lenken 
Medv.: Jasmin Ashkani, 
Tyra Askerlund m.fl. 
Censur: 11 i Sverige

Spilletid: 93 min.
Udl.: SF Studios
Prem.: Ingen DK bioprem.
Aldersvurdering: Fra 11 år
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CRUELLA

Handling
Da Estella kommer til verden er hun fra
start af ganske særlig. Hun fødes med
både sort og hvidt hår, og i skolen skiller
hun sig også ud. Hun er oprørsk og pro-
vokerende, også i tøjstilen, og da Estellas
mor gentagne gange oplever problemer
med skolen, tager hun Estella ud af skolen
og flytter til London. Da moren skal del -
tage i en fest hos baronesse von Hellman
bliver Estella bedt om at blive i bilen. Hun
ender dog med at løbe ud for at jagte hen-
des hund, Buddy, der bliver forfulgt af en
række glubske dalmatinere. Her oplever
hun, at baronessen og hendes mor har et
skænderi - og at dalmatinerne ender med
at jage moren ud over en klippe og i
døden. Estella flygter til London og bliver
fundet af to gadedrenge, Jasper og Ho-
race, som tager hende til sig.

Ti år senere lever Estella, Jasper og Ho-
race som opfindsomme lommetyve. Es-

tella har fortsat interesse for at sammen-
sætte, skabe og designe noget meget an-
derledes tøj, derfor bliver hun også meget
begejstret, da Jasper og Horace har skaf-
fet hende et begynderjob i en modebutik.
Lederen er dog ikke venlig stemt og
nedgør hende konstant.

En nat, hvor  Estella har drukket lidt for
meget alkohol, ‘retter’ hun på en af vin-
duesudstillingerne. Denne udstilling ses
af baronesse von Hellman næste dag, lige
inden Estella bliver fyret. Baronessen er
begejstret og ansætter Estella til hendes
elitehold af designere. Estella stiger hur-
tigt i graderne og bliver baronessens
nærmeste hånd. Men en dag oplever hun,
at baronessen går med en halskæde, som
baronessen stjal fra hendes mor. Hun
beslutter sig for at tage hævn. Estella får
Jasper og Horace med på idéen om at
stjæle halskæden tilbage til en fest, som
baronessen skal holde. Til festen springer

Estella ud som ‘Cruella’ og har taget sin
naturlige hårfarve tilbage. Det lykkes ikke
at stjæle halskæden, men Estella
opdager, at baronessen bruger en hunde-
fløjte, der får dalmatinerne til at reagere
og angribe. Hun ved nu, at baronessen
stod bag morens død. Med denne viden er
et voldsomt hævnmotiv skabt og Cruella
ser sig ikke tilbage, før hun har fået
baronesse von Hellman ned med nakken. 

Vurdering
Som det fremgår, så er der ikke megen
hyggenygge tilbage fra den gamle anima-
tionsfilm 101 dalmatinere. Her holder vi
overhovedet ikke med hundene, der frem-
står angrebsivrige og modbydelige. Det er
en af filmens største styrker, at den har
vendt historien på hovedet i denne ‘spin-
off’. En anden kvalitet er, at vi oplever
Cruellas/Estellas barndom, der i øjeblikke
både sender tankerne tilbage til ‘Oliver
Twist’ og ‘Annie’. Selvom Cruella kommer
til at blive mere og mere dæmonisk og
ubehagelig gennem filmen, så har vi en
forståelse og en medfølelse for hende,
der gør, at vi er med hende hele vejen. Det
skyldes ikke mindst Emma Stones emi-
nente skuespil. Hun gør det fantastisk
som Cruella. 

Filmen er både charme ren de, sort, under-
holdende og actionpræget og derfor et
meget underholdende bidrag til filmklub-
sæsonen. Der er både noget at grine og
gyse af, og filmen er svær ikke at holde af.

Indledning
Benyt muligheden for at fortæl den
oprindelige historie om de 101 dal-
matinere. Kender publikum denne, vil de
på forhånd have antipati mod Estella. Det
skal nok skifte i løbet af filmen. Hvis man
har kendskab til hunderacen dalmatinere,
så er det også her, man kan folde den
viden ud.  

Jan Frydensbjerg, Formand Filmudvalget 

Cruella
USA 2021

Instr.: Craig Gillespie
Medv.: Emma Stone, 
Emma Thompson m.fl.
Censur: 11

Spilletid: 134 min.
Udl.: Disney
Prem.: 28/5-21
Aldersvurdering: Fra 11 år
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DEN GYLDNE JORD
Handling
Den 11-årige dreng Amra lever i en noma-
defamilie sammen med sin mor Zaya,
faren Erdene og lillesøster Altaa på slet-
terne i Mongoliet. Faren er mekaniker og
moren laver oste, der sælges på det loka-
le marked. Familiens får og geder passes
af moren og den lille pige til hest, mens
Amra går i skole. Vi ser et naturskønt
landskab og et enkelt nomadeliv. Begge
dele trues af internationale selskaber, der
graver efter guld. Det ødelægger jorden og
forurener vandet, så nomaderne ikke kan
overleve med deres dyr. Faren kæmper for
at bibeholde den traditionelle kultur og
prøver at vække nomadefolket til at mod-
stå tilbud om kompensation fra de grådi-
ge mineselskaber. Flere er allerede over-
talt og moren Zaya vil også helst flytte til
byen, men Erdene advarer alle om at så
forsvinder græsgangene for evigt. 

Da faren bliver dræbt i en bilulykke med
Amra, skal drengen overtage farens rolle i
familien. Amra må blaffe til skole og
sælge ost på vejen hjem, mens han pla-
ges af skyld over ulykken og savnet af sin
far. Drengen prøver at sabotere de store
gravemaskiner sammen med sin fætter,
men lader sig samtidig lokke til farligt ar-
bejde hos kriminelle guldgravere for at
skaffe flere penge til familien. Det er ikke
et let liv - og meget langt fra Amras hem-
melige drøm, som han har fået via YouTu-
be på fætterens mobiltelefon. Hans ønske
er at få lov til at optræde i den mongolske
udgave af ‘Britain’s got talent’. Faren blev
overtalt og skulle lige til at underskrive
ansøgningen til audition, men nåede det
ikke. Moren er længe imod det, men over-
giver sig til sidst. Amra får adgang til ta-
lentshowet, hvor han synger en traditionel

sang om ‘Den Gyldne Jord’ med de ram-
mende ord ‘før grådigheden sejrede, var
jorden vævet af guld’. 

Vurdering
Dette er en sjælden perle fra fremmede
himmelstrøg på linje med instruktørens
meget roste film Historien om den græ-
dende kamel. Instruktøren, Byambasuren
Davaaa, har set sig nødsaget til at gøre
opmærksom på de naturødelæggende
forandringer, der sker i hendes hjemland –
igen! Fakta bekræftes i filmens rulletek-
ster til sidst og giver et skræmmende bil-
lede af, hvordan den grådige jagt på guld
og andre mineraler totalt ignorerer konse-
kvenserne for omgivelser og de lokale be-
boere på den mongolske slette. Dramaet
afsløres mere i den tyske originaltitel Die
Adern der Welt (verdens årer), der henvi-
ser til den livgivende flod i landskabet,
som er ved at tørre ud. Historien om
denne trussel mod nomaderne, der tvin-
ger dem til byerne, kobles sammen med
den vestlige påvirkning i form af YouTube,
mobiltelefoner og talentkonkurrencer. Ved
at følge det fra Amras perspektiv, får vi en
fornemmelse af, hvordan de unge føler
sig splittet mellem det traditionelle og det
moderne liv. Filmen kredser om, hvor
svært det er at navigere i to så forskellige
verdener, hvilket illustreres med Amras
deltagelse i konkurrencen. Hans resultat
og udfaldet af nomadernes situation
ender med at stå hen i det uvisse i denne
bevægende og smukke film, der bør tilby-
des unge fra 11-12-års alderen, gerne med
introduktion og opfølgning i skoleregi. 

Indledning
Filmen giver et spændende indblik i et
fremmedartet miljø og natur og meget
anderledes levevilkår for børn og unge i
nomadefamilier, foruden fokus på udnyt-
telse af jordens ressourcer.

Kirsten Østergaard Nielsen, 
Århus Børnefilm

Den Gyldne Jord
Mongoliet 2021

Instr.: Byambasuren Davaa
Medv.: Bat-Ireedui Batmunkh, 
Enerel Tumen m.fl.
Censur: 7

Spilletid: 96 min.
Udl.: ØFP
Prem.: 14/10-21
Aldersvurdering: Fra 11 år
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DEN MAGISKE MÅNEREJSE
Handling
Drengen Peter er vild med astronomi og
himmellegemer, som han gerne vil fordy-
be sig i. Det er svært, for han deler værel-
se med sin livlige og irriterende lillesøster
Anne. Peter ville faktisk ønske, at han
kunne sende hende afsted til Månen, bare
for at få lidt fred. Men da ønsket går i op-
fyldelse og Anne bliver kidnappet af den
ondskabsfulde Månemand, må Peter
følge efter for at redde hende. Ved hjælp
af en lille talende bille, Hr. Zumzemann,
bliver Peter sendt af sted på en magisk
kæmpebølge og lander på Stjerne-engen
på Månen. Undervejs møder han den søv-
nige Ole Lukøje, der hjælper med missio-
nen. De tre helte må og skal have stoppet
Månemandens onde planer, for han truer
også Universet med et drabeligt våben,
nemlig en stor månekanon. Hvis det hele
skal lykkes, kræver det, at Peter deltager i
et kapløb gennem Mælkevejen mod natu-
rens ånder. Det bringer den umage grup-
pe på en rejse til eventyrlige verdener som
Natfeernes slot i skyerne, hvor de møder
den smukke Månefe. 

Alt imens er Anne spærret inde og i fare,
men hun har selskab af nogle søde engle-
piger. Heldigvis er Anne en modig pige, så
hun holder humøret højt og venter på be-
frielse. Peter og hans to hjælpere på den
fantasifulde rejse i det endeløse rum skal
klare mange udfordringer, som at blive
forfulgt af hunde og blive truet af en
strømførende heks. Den gode storebror
Peter satser alt for at få sin lillesøster
hjem i sikkerhed, så selvfølgelig lykkes det
til sidst, hvor de vender tilbage til Jorden.
De to søskende er klar til hverdagen og
skolen igen.

Vurdering
Dette eventyr foregår ude i Universet. Op-
rindelig var det et tysk teaterstykke fra
1912, som senere blev til en børnebog i
1915. Historien, der blev skrevet af forfat-
teren Gerdt von Bassewitzs, må have vir-

ket meget science-fictionagtig for mere
end 100 år siden. Den er i 2021 blevet fil-
matiseret af instruktør Ali Samadi Ahadi,
der også står bag de tre Peddersen & Fin-
dus-film, som kombinerer realfilm og ani-
mation. Filmen her vil underholde et rum -
elskende publikum i alle aldre med sine
flotte scener og fantasifulde landskaber. 

Den tangerer gode emner, som mobning,
søskende-skænderier, venskab og modigt
sammenhold. Der er fart over feltet, men
også nogle små følsomme øjeblikke. Des-
værre står formidlingen ikke mål med den
farverige animation, for det er lidt noget
rod. Derfor er jeg splittet og tilslutter mig
dette udsagn fra EKKO’s anmelder,  Astrid
Maan Thomsen ‘ På den ene side er filmen
et visuelt pragteventyr af moderne kunst
og fantasi og kosmisk fantastiske land-
skaber. På den anden side er karaktererne
flade som en pandekage, ligesom dialo-
gen og de danske stemmer er kedelige’.

Medierådet advarer om, at filmen har ‘en
gennemgående let dramatisk stemning’.
Der er scener med skræmmende væse-
ner; en pige, der kidnappes og spærres
inde; mens Peter og venner forfølges af
hunde og trues af en elektrisk heks. Men
da hovedpersonerne er modige og hand-
lekraftige - og de klarer det hele uden at
komme til skade, er filmen tilladt for alle.
Jeg ville dog ikke vise den til et publikum
under 5-6 år.

Indledning
Fantasien får vinger med børnenes tur
gennem Mælkevejen ude i rummet. Fil-
men er et eventyr. 

Det yngre publikum kan forberedes på
nogle dramatiske sekvenser, som dog er
ovre ret hurtigt.

Kirsten Østergaard Nielsen, 
Århus Børnefilm

Den Magiske Månerejse
Tyskland 2022

Instr.: Ali Samadi Ahadi
DK stemmer: Idun Mealor Olsen, 
Malene Tabart m.fl.
Censur: A

Spilletid: 85 min.
Udl.: Angel Films
Prem.: 13/1-22
Aldersvurdering: Fra 6 år
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ENCANTO
Handling
I en landsby, omgivet af bjerge og isoleret
fra resten af verden møder vi Mirabel, som
i en sang fortæller byens børn om sin fa-
milie. De bor i et magisk hus og har magi-
ske evner, der kommer fra et lys, som
bedstemor Alma fik, da hun flygtede fra
en krig med sine tre børn. Lyset har givet
Pepa en skarp hørelse, Julieta kan heale
sygdom med mad og Bruno – ja, ham taler
vi ikke om - men han kan forudsige begi-
venheder.

Bruno er forsvundet, men de to søstre
Pepa og Julieta har giftet sig med mænd
fra landsbyen. Deres mænd er ikke magi-
ske, men den dag familiens børn fylder 5
år, får de deres personlige magiske kraft.
Pepa er gift med Felix og mor til Dolores
(hendes humørsvingninger styrer vejret
omkring hende), Camilo (entertainer og
kan skifte udseende) og Antonio (genert
og med evnen til at tale med dyr). Julieta
er gift med Agustín og mor til Isabella
(perfekt og strør om sig med smukke
blomster), Luisa (stærk og hjælper alle) og
Mirabel, der som den eneste ikke fik en

magisk kraft. Fordi Mirabel ikke fik magi,
bor hun sammen med Antonio til den dag,
hvor han får sin kraft og flytter ind på sit
eget magiske værelse. Mirabel er glad på
hans vegne og for sin familie, men det er
svært at være den eneste uden magi. Da
Mirabel fornemmer, at magien begynder
at svigte, afvises det af bedstemor, som
udslag af misundelse. Men Mirabel forføl-
ger sin fornemmelse af at noget er galt og
at alt ikke er så perfekt, som det ser ud på
overfladen.

Sandheden er, at Mirabels forældre er be-
kymrede for, hvordan hun har det uden
magi. Luisa er udmattet af at indfri omgi-
velsernes forventninger og Isabella er træt
af at skulle være perfekt og huset slår rev-
ner. Lykken har trange kår, men bedste mor
Alma klamrer sig til, at alt er ok. Mirabel
har gå på mod og nægter at give op, så
hun forsøger at få fat i den profeti Bruno
havde, inden han forsvandt, i håb om at
det kan løse problemerne. I sin søgen fin-
der hun Bruno, der har gemt sig i huset i al
den tid, han har været forsvundet. Han
savner familien, men trak sig væk for ikke

at gøre skade. Profetien er uklar – enten er
Mirabel årsag til at magien forsvinder eller
også er hun løsningen på at redde magi-
en. Under en forlovelsesfest for Isabella
krakelerer det hele og magien går tabt.
Bedstemor Alma undskylder overfor Mira-
bel og Bruno, at hun ikke har set dem, som
dem de er, men har fokuseret på magien.

Alle må nu arbejde uden magi med at
genopbygge deres hus og familien får
hjælp af byens borgere. Uden magi kan
alle blive set som de mennesker, de er og
kan få lov til at være sig selv. Da huset er
færdigt, står det klart, at det er menne-
skene og ikke magien, som er livets gave.
Mirabel har fået øjnene op for, at hun har
værdi som det menneske, hun er og ikke
skal gå og føle sig forkert, men være sig
selv. Da Mirabel åbner døren, vælter magi-
en ind og alle er glade.

Vurdering
Encanto betyder fortryllet og charmeren-
de – og det er en varm film om at blive set
som et menneske. Om at føle sig mindre
værd og uden for fællesskabet, hvilket
mange børn og unge desværre nok kan
nikke genkendende til. Skurken er de kas-
ser, vi mennesker putter os selv og hinan-
den ind i, mens løsningen er at turde være
os selv. Filmen frarådes under 7 år, men
jeg mener godt, I kan vise filmen for 0.-4.
klasse. Overvej at vise Encanto på origi-
nalsproget for 5.-7. klasse, da de ikke blot
vil få en god film med gode sange, men vil
kunne forstå budskabet.

Indledning
Vi skal til en fjerntliggende landsby i  Co -
lombia, hvor folk lever helt almindelige liv,
hvis man ser bort fra familien Madrigal. De
har magiske evner, men hvad med Mira-
bel? – og hvorfor taler vi ikke om Bruno?

Hanne Cramer Køppler, ‘Holger’
Slangerup Børne- og Ungdomsfilmklub 

Encanto
USA 2021

Instr.: Jared Bush, Byron Howard, 
Charise Castro Smith
DK stemmer: Pauline Rehné, 
Benjamin Kitter m.fl.
Censur: 7

Spilletid: 100 min.
Udl.: Disney
Prem.: 25/11-21
Aldersvurdering: Fra 8 år
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FAMILIEN JUL 
OG NISSEHOTELLET

Handling
I den tredje film om familien Jul tror Hugo
stadig på nisser, selvom han er blevet 12
år og går i 7. klasse. Han må dog erkende,
at alle omkring ham synes det er barnligt.
Klassekammeraterne, inklusiv den søde
Sofia, driller ham, så Hugo bryder kontak-
ten med sin nisseven Pixi og bestemmer
sig for at blive mere voksen. 

Familiens sommerferie skal foregå på
 onk lens hotel i Bogense, der er 200 år
gammelt og trænger til en kærlig hånd, så
Hugo tager i forvejen. Ifølge den rare kok
forsvinder grødris og nøgler på mystisk
vis, men han er nu også den eneste voks-
ne, der tror på nisser. Hugo udforsker det
gamle hus og finder tre forældreløse nis-
sebørn: den ansvarsfulde pige Sne, den
dovne storebror Dvaske og lillesøster Mini.
Børnene ønsker at komme tilbage til Nis-
sernes Land med deres kane og rensdyr,
der er skjult i skoven. Men det magiske se-
letøj, der kan få rensdyrene til at flyve, lig-
ger i en låst kiste, der står på en utilgæn-
gelig klippe i en grotte under hotellet. Nis-
sebørnenes far gemte nøglen til kisten på
et hemmeligt sted, før forældrene døde. 

De tre nissebørn har været strandet på
hotellet i mange år, fordi de ikke har lært
magi endnu. Derfor bestemmer Hugo sig
for at hjælpe de efterladte nisser. Da Egon
(Hugos fætter med stor sans for penge)
opdager, at der bor ‘hjemløse børn’ gratis
på hotellet, gør han alt for at få dem smidt
ud. Heldigvis har Hugo fundet en talende
bog, der kan vise vej og forklare magiske
tricks. Sådan lærer Dvaske, at trylle den
 irriterende Egon om til en sød lille gris,
som må reddes, inden den når slagteriet.
Egon ender dog sikkert i egen krop igen og
overgiver sig til Hugos mission. Sammen
får børn og nisser løst gåden om nøglen,
som nissefar fik H.C. Andersen til at

gemme for 200 år siden. Ved hjælp af den
talende bog finder de nøglen i forfatte-
rens hat på museet i Odense. Tilbage i
grotten får Hugo balanceret sig over til ki-
sten og får reddet seletøjet. Dermed er
det op til den fornuftige nissepige Sne at
få sadlet rensdyrene og samlet sine
søskende i kanen - og så er de klar til af-
gang mod Nissernes Land. Hugo er fristet
til at tage med og møde Pixi igen, men
vælger at blive hjemme, til stor glæde for
hans familie.

Vurdering  
Man fanger hurtigt, at Hugo er meget loyal
overfor nisser uden at kende forhistorien -
og dog alligevel. Min favorit er den første
film Familien Jul, hvor nissen Pixi blev ef-
terladt i menneskenes verden et helt år
med mange sjove situationer til følge. I
den næste Familien Jul – i Nissernes
Land, tog Hugo og hans søskende hjem til
Pixi for at redde de gode nisser mod nogle
forheksede onde nisser i en lidt mere
mørk historie. Denne gang får vi et sjovt
og sødt juleeventyr, helt uden ondskabs-
fulde karakterer. Den egentlige skurk er
nærmest voksenlivet, der truer Hugo og
hans erfaring med, at nisser virkelig eksi-
sterer. Hugo er et stort barn med et godt

hjerte, der hjælper, selvom ingen tror på
ham. Det minder os om, at man kan vokse
op for hurtigt og glemme fantasien. 

Alle børnene spiller rigtig godt - og de
voksne skuespillere fungerer fint i bag-
grunden, selvom forældrene kunne bakke
Hugo mere op, med deres tidligere kend-
skab til nisser. Censuren på 7 år er sat
efter enkelte scener med magi og lidt
utryg stemning i grotten, men filmen bli-
ver hverken uhyggelig eller for spænden-
de. De gode billeder understøttes af dejlig
musik, så man kan slappe af til en hygge-
lig og ret ufarlig familiefilm med passen-
de julestemning (selvom jeg savnede
charmerende Pixi).

Indledning
Hvad mon børnene synes, der hører sig til i
et rigtigt juleeventyr. Her er et lidt anderle-
des bud. Mon der bor nisser i gamle huse?
Man kunne forberede et yngre publikum på
de magiske tricks og børnenes udforsk-
ning af grotten. Man kunne også referere til
H. C. Andersen og hans høje hat som gem-
mested for den vigtige nøgle.

Kirsten Østergaard Nielsen, 
Århus Børnefilm

Familien Jul og Nissehotellet
DK 2021

Instr.: Carsten Rudolf
Medv.: Pelle Falk Krusbæk, 
Flora Augusta m.fl.
Censur: 7

Spilletid: 91 min.
Udl.: SF Studios
Prem.: 11/11-21
Aldersvurdering: Fra 7 år
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FLUGT
Handling
Silhuetter af mennesker på flugt indleder
den sande historie om Amin, som siger, at
‘et hjem er noget, som ikke er midlertidigt’.
Amin og instruktøren gør klar til, at Amin
kan fortælle sin historie. Amin, som er en
voksen mand i 30’erne med guldkæde om
halsen, lægger sig ned og når han lukker
øjnene, får vi sat billeder på hans ord om
hans barndom i Afghanistan. I en blan-
ding af animation og film, ser vi, hvordan
Amin i Kabul lytter til vestlig musik og
danser ned ad gaden i sin søster kjole. Vi
ser Amins mor, søstre og bror, men da han
skal fortælle om sin far bliver det svært og
historien afbrydes.

I samtalen mellem instruktøren og Amin
finder vi nu ud af, at de kender hinanden
fra gymnasiet. De finder et billede fra en
gallafest, men også Amins dagbog fra da
han ankom til Danmark. Her beskriver
Amin, hvordan Mujahideen efter magt -
overtagelsen har dræbt hans far, bortført
hans søster og dræbt hans mor og bror.
Nu klipper historien til, at vi møder Kasper,
som Amin skal giftes med. Amin har ikke
fortalt Kasper om sin flugt og heller ikke,
at han er på vej til USA igen for at forske.

Et halvt år senere fortsætter Amin sin for-
tælling. Faren bliver hentet, sat i fængsel
og forsvinder. Amin erkender, at han er
homoseksuel, hvilket ikke er accepteret i
Afghanistan. Hans ældste bror flygter for
ikke at komme i militæret og kæmpe mod
Taleban, da det er en sikker dødsdom. Da
USA forlader Afghanistan, flygter Amin
med fly til Rusland med sin mor, bror og to
søstre. Her lever de illegalt på evig flugt
fra myndighederne i en lejlighed, som den
ældste bror har skaffet. Broren bor i Sve-
rige, hvor han gør rent og kæmper for at
skaffe penge til sin familie. Amin fortæller
om menneskesmuglere og hvordan hans
to søstre bliver smuglet til Sverige i en
container – en flugt der var lige ved at gå
galt.

Instruktøren afbryder interviewet og glæ-
der sig over, at Amins familie lever, men
undrer sig også, da han jo troede, at de
alle var døde. Amin forklarer, hvordan løg-
nen om hans familie har været styrende i
hans liv og hvordan en ekskæreste, som
Amin havde fortalt den sande historie,
truede med at melde ham til politiet. Det
gjorde Amin meget bange i lang tid. Vi får
nu den sande historie om et liv præget af
usikkerhed, venten og flugtforsøg. Om
hvordan Amin får sin guldkæde og ender i
Danmark, som uledsaget flygtningebarn.
Samt mødet med hans søskende i Sve -
rige og deres accept af, at han er homo-
seksuel. Afslutningsvis flytter Amin i hus
med Kasper, der kærligt sammenligner
Amin med en kaktus.

Vurdering
En fantastisk dokumentarfilm om en
mand der gør op med sin fortid og ønsker
sandheden om sin traumatiske flugt og
de oplevelser, han har haft, frem i lyset i
håb om at få et godt liv. Jeg er enig i vur-
deringen 15 år+, da filmen rummer mange
dramatiske situationer og viser autenti-
ske klip af døende og døde mennesker.

Filmen giver forståelse for, at der er indi-
vider bag mediernes historier om menne-
sker på flugt. Amins beskrivelse af, hvor-
dan han allerede tidligt erkender, at han er
interesseret i mænd og ikke kvinder er fint
fortalt. Det svære ved filmen er, at Amin
primært er voksen i fortællingen og det
handler meget om, hvordan de oplevelser
han har haft, har fået betydning for hans
liv og de valg han træffer som voksen i sin
relation til kæresten Kasper. 

Indledning
Sandheden er vigtig – sandheden om,
hvordan det er at være på flugt, stå ved
sin seksualitet, de valg man træffer og
hvad det betyder ikke med sikkerhed at
kende sandheden om, hvad der skete
med ens far. Hvad gør det ved et menne-
ske, når en løgn vokser sig stor og man er
bange for at fortælle sandheden? Flugt fik
fortjent hele tre Oscar-nomineringer i
 kategorierne bedste udenlandske-, ani -
ma  tions- og dokumentarfilm.

Hanne Cramer Køppler, ‘Holger’
Slangerup Børne- og Ungdomsfilmklub 

Flugt
DK 2021

Instr.: Jonas Poher Rasmussen
Fortæller (stemme): Rashid Aitouganov
Censur: U. censur (15)

Spilletid: 90 min.
Udl.: Reel Pictures
Prem.: 17/6-21
Aldersvurdering: Fra 15 år
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FORSVUNDET 
TIL HALLOWEEN

Handling
Petra, hendes storebror Asger og nabopi-
gen Ester er ude og holde Halloween. De
står foran et gammelt hus, hvor der efter
sigende bor en uhyggelig gammel dame. I
skolen fremlægger Petra sin Halloween
aften for klassen. Asger hænger ud med
nogle drenge, som kun vil lave ballade.
Asger og Petras far er død og deres mor
kalder hele tiden Asger for ‘min lille store
mand’. 

I området hærger to udklædte tyve. De
ankommer til børnenes lejlighed, hvor de
stjæler flere ting og kidnapper Petra, da
hun opdager dem. Moderen opdager, at
Petra er væk, og Asger begynder at lede
efter hende. Da han føler skyld over, at
han er årsag til søsterens forsvinden, får
han en mindre dreng, Svend, til at tage et
lagen over hovedet og lade som om, han
er Petra. Asger beder desuden Ester om
at hjælpe sig. Hun accepterer på den
betingelse, at han sørger for, at hun får lov
til at gå til en fest om aftenen.

Røverne ankommer til deres tilholdssted,
som er et gammelt hus. Petra siger, at det
er hjemsøgt. Røverne efterlader Petra i
huset, hun kommer dog fri, men huset er
låst. Hun får imidlertid kontakt til Asger
via en mobil i huset og får fortalt, hvor hun

er. Da Asger, Svend og Ester farer vild og
pludselig befinder sig på en kirkegård,
skrider Ester fra eftersøgningen. Hun
tager til festen, hvor en af pigerne
fortæller, at hun har set en lille pige i det
skumle hus. Ester vælger at tage tilbage
til de to andre. I huset har Petra forberedt
en ‘velkomst’ til tyvene, da de vender
tilbage. De tre andre ankommer til huset
og det kommer til kamp, men begge tyve
flygter.

Petra slutter sin fremlægning i klassen,
men de tror ikke på historien og vil have
beviser. Petra opdager imidlertid, at
vikaren i skolen er den ene tyv. Det kom-
mer til en jagt, da den anden tyv ligeledes
ankommer til skolen. De fanger igen
Petra. Asger og Ester ankommer sammen
med politiet. De vil i første omgang ikke
tro på børnenes vilde historie, men da de
hører, hvad der er på Petras mobil i
bagagerummet, bliver tyvene anholdt.

Vurdering
Det er al ære værd, at den spillefilms -
debuterende dansk/canadier Philip Th.
Pedersen har kastet sig ud i, hvad der
efter min filmviden, må være den første
danske spillefilm for børn med udgangs -
punkt i Halloween. Den amerikanske tra-
dition med at klæde sig ud og gå fra hus

til hus og bede om slik eller lave ballade,
er blevet et kæmpehit herhjemme, og har
efterhånden helt udkonkurreret vores tra-
ditionelle fastelavn. Så det var bare et
spørgsmål om tid, inden den kom.

Det er der også kommet en både under-
holdende og sjov film ud af, hvor man
ubesværet hopper fra klasselokalet, hvor
Petra skal fremlægge sin Halloween aften
til det uhyggelige gamle hus, og til en
mørk og dyster skov til en Halloween fest.
Filmen har tydeligt været inspireret af
både Goonierne og ikke mindst Alene
hjemme. Uden dog at nå disses niveau,
men mindre kan også gøre det. Og gen -
kender man ikke referencerne, ja så kan
man sagtens få noget ud af historien. 

Filmen er i de fleste scener fortalt i et roligt
tempo. Der er dog enkelte scener med 
en lettere ildevarslende stemning, hvor
 hoved  personerne bliver overraskede og
forskrækkede, og scener, hvor hovedper-
sonerne bliver forfulgt og holdet fanget af
to voksne halloweenudklædte tyve. Men
mange af disse scener indeholder humor
og forløses positivt, da tyvene ofte frem-
står som dumme og samtidig er lette at
skræmme, da vores hovedpersoner er
stærke og hand lekraftige.

Der produceres desværre alt for få ‘rigtige’
film for vores børn i Danmark. Derfor kan
jeg kun anbefale at programsætte For -
svun det til Halloween. Helt oplagt om -
kring Halloween tid, men den kan også
sagtens vises på andre tidspunkter.

Indledning
Diskuter begrebet uhygge. Hvad er Hal-
loween for noget? Hvor stammer det fra?
Er man til Halloween eller fastelavn?

Hans Peter Mehlsen, Aarhus Skolebio

Forsvundet til Halloween
DK 2021

Instr.: Philip Th. Pedersen
Medv.: Hannah Glem Zeuthen, 
Storm Exner Fjæstad m.fl.
Censur: 7

Spilletid: 87 min.
Udl.: Scandinavian
Prem.: 7/10-21
Aldersvurdering: Fra 9 år
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GAGARINE
Handling
Den 16 år gamle Youri bor i det enorme
boligkompleks Cité Gagarine i Ivry-Sur-
Seine i den sydlige del af Paris. Et
boligområde opkaldt efter den sovjetiske
kosmonaut Jurij Gagarin, som i øvrigt selv
var tilstede ved indvielsen i 1963, da
blokkene var et symbol på kommunis-
mens fremvækst i Frankrig.

Youri, som med sit navn og med fascina-
tionen af stjernerne og rummet, elsker sit
hjem i Gagarine. Og det eneste sted han
længselsfuldt drømmer om, er rummet.
Født og opvokset i Gagarine kender Youri
ikke til andet. Han engagerer sig i fæl-
lesskabet og arrangerer en skueplads til
solformørkelse, så de sammen kan be-
tragte det særlige fænomen. Moren har
efterladt Youri i Gagarine til fordel for en
ny mand og deres fælles børn. Men trods
det, at han er et forsømt barn, er han mild,
følsom og vellidt af de øvrige beboere. Da
han erfarer, at bygningerne står til
nedrivning,  beslutter han sammen med
vennen Houssam at udbedre byg nin -
gerne. Han kan ikke holde tanken ud, at
Gagarine skal gå til grunde. Det er hans
eneste holdepunkt og beboerne i området
er hans familie. De fikser elevatoren og
 allierer sig med den kække Diana, hvis
 Romafamilie har slået sig ned ved siden
af Gagarine. Hun har adgang til en lager-
hal, hvorfra de henter materialer til at
sætte tre bygninger i stand. Men lige
meget hjælper det. Da myndighederne
ankommer for at syne stedet, ænser de
knapt forbedringerne. Nedrivningen står
ved magt og evakueringen af beboerne
kan begynde.

Men Youri barrikaderer sig i sin lejlighed.
Han bygger en kombineret rumstation/
rumkapsel, hvor han skaber kunstigt lys,
et vandledningssystem og et væksthus,
hvor han dyrker grøntsager. Men langsomt
forlader beboerne området, og Youri er
helt alene. Samtidig begynder nedtællin-

gen til sprængningen af komplekset. Youri
afbryder nedtællingen med et SOS, da
han har lært at morse. Sluttelig ser vi Youri
svæve rundt i vægtløs tilstand i boligkom-
plekset.

Vurdering
Det er rart at se en film om indvandrere i
et nedslidt ghettoområde, som ikke bare
ender i blod og vold. Det har vi set så
mange gange før. Gagarine vil noget
andet. Som filmen skrider frem, den kan
godt virke noget langsommelig i starten,
bliver den både mere poetisk og fabu -
lerende. Fejlslået boligpolitik og ungdom i
fald er måske filmens grå udgangspunkt,
men filmens hovedperson sigter bogsta -
veligt mod stjernerne. Den usædvanlige
kombination af fransk socialrealisme og
science fiction fungerer overraskende
godt. De to instruktører har lavet et drøm-
mende drama med fantasifulde virkemid -
ler, som effektivt fortæller en rørende his-
torie med stærke rødder i samtiden. 

Filmen er både frisk, vittig og hjerte -
skærende – båret frem af fint skuespil i de
bærende kræfter – især af Alseni Bathily i
hovedrollen som Youri - og lavet i en le -
gende og drømmende form, som hæver
den emotionelle følelse, på måder man

ikke kunne forudse. Det er modigt og
dristigt gjort af instruktørerne, at se hvor-
dan filmens udvikling formidles med en
slags magisk realisme eller ophøjet virke-
lighed på både billed- og lydsiden, som
fint understreger hovedpersonens sinds -
tilstand og fantasi. Det virker overrump -
lende godt.

Filmen har fået censuren frarådes under 7
år, da den indeholder få scener med let-
tere dramatisk indhold og få lydmæssige
chokeffekter. Men det er selvklart en film,
som henvender sig til de ældste i vores
børnefilmklubber. Jeg vil mene fra 14 år og
opefter. Her vil den være et fint supple-
ment til mainstreamfilmene.

Indledning
Fortæl om hvorfor filmen hedder Gagarine
og hovedpersonen Youri ud fra den his-
toriske virkelighed. Der kan også skabes
en god diskussion omkring det at have et
hjem og hvad det betyder. Hvilke ret-
tigheder har man, når økonomiske vilkår
og politiske beslutninger påvirker men-
neskers livsvilkår og fremtid. En parallel til
ghettopolitikken i Danmark kan også ind-
drages.

Hans Peter Mehlsen, Aarhus Skolebio

Gagarine
Frankrig 2021

Instr.: Fanny Liatard, Jérémy Trouilh
Medv.: Alseni Bathily, Lyna Khoudri m.fl.
Censur: 7

Spilletid: 98 min.
Udl.: Angel Films
Prem.: 21/12-21
Aldersvurdering: Fra 12 år
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GHOSTBUSTERS: AFTERLIFE

Handling
Phoebe og Trevor bor med deres mor i
storbyen og netop som de bliver smidt ud
af deres bolig pga. manglende betaling,
arver moren en gård langt ude på landet.
Ingen er glade for tanken om at flytte
derud og moren vil bare sælge sin fars
gård. Hun mistede kontakten til ham, da
hun var lille, og har aldrig tilgivet ham.

Gården viser sig at være nedslidt og ligger
i nærheden af en by, hvor tiden nærmest
står stille. Moren forsøger at få solgt går -
den, køberne står dog ikke i kø, men nu
har de tag over hovedet. Så Trevor får et
sommerjob og hænger i fritiden ud med
byens andre unge. Phoebe, som er noget
af en nørd, går i sommerskole og finder en
ligesindet i klassekammeraten, Podcast.

Der sker mærkelig ting i huset og guidet af
et spøgelse, finder Phoebe en hemmelig
kælder, hvor hun kommer på sporet af
bedstefarens paranormale forskning.
 Side løbende hænger Trevor ud ved en
gammel mineskakt, hvor der også sker
underlige ting. Så da Trevor finder bedste-

farens bil, der er ombygget til spøgelses -
jagt, slår de sig sammen og går på jagt
efter de spøgelser, som er dukket op i
byen.

Phoebes lærer viser sig at være mere in-
teresseret i de paranormale aktiviteter i
byen end i at undervise og da han møder
hendes mor, fatter de to sympati for hin-
anden. Snart hærger spøgelserne igen-
nem byen og vi finder ud af at jorden er
truet af et væsen fra det hinsides. Moren
og læreren bliver besat og som Portvag-
ten og Nøglemester skal de være med til
at åbne jorden for den paranormale trus-
sel. Derfor er det nu op til vores unge helte
at redde situationen. Det kan de dog ikke
alene og heldigvis dukker heltene fra fil-
mene i 1980’er op sammen med bedste-
farens ånd.

Taber de kampen, vil verden som vi kender
den gå under, men heldigvis har bedstefa-
ren brugt hele sit liv på at forberede sig på
kamp. Det store opgør finder sted på
gården, som viser sig at være konstrueret
som en gigantisk fælde. Det bliver en

voldsom kamp, hvor både de unge og
ældre spøgelsesjægere kommer på hårdt
arbejde. Det er først da bedstefarens
spøgelse hjælper til, at det onde bliver
besejret og verden er reddet. Moren tilgi-
ver sin far, at han valgte at bruge sit liv på
at sikre, at verden kunne reddes og de
gamle spøgelsesjægere hylder også
deres ven.

Vurdering
Fin film, hvor børnene er i fokus og som
udmærket kan stå alene uden kendskab
til forgængerne Ghostbuster-filmene fra
1984 og 1989. Instruktøren Jason Reit-
man er søn af Ivan Ritman, som instrue-
rede de to oprindelige film og Ghostbus -
ters: Afterlife er fyldt med referencer til de
gamle film. Alt dette er fedt for et publi-
kum, som har set disse film, men heldig-
vis kan denne film leve sit eget liv.

At de gamle spøgelsesjægere dukker op,
vil ikke betyde noget særligt for dem, som
ikke kender dem og denne film kan måske
blive den første af en ny række film med
børn og unge i hovedrollerne. Det er en
actionfilm fyldt med spøgelser, men også
historien om at flytte fra den store by ud på
landet og blive udfordret på den man er og
ønsket om at passe ind. Vi føler med vores
unge hovedpersoner og tager gerne på
sjove og vilde spøgelsesjagter med dem.

Indledning
I skal nu møde Phoebe og Trevor, som al-
drig har mødt deres bedstefar, men han
var en af hovedpersonerne i to film i
1980’erne. Nu skal de flytte ud på hans
nedslidte gård langt væk fra storbyen og
der går ikke lang tid førend de finder ud af,
at bedstefaren var spøgelsesjæger. Der
sker mystiske ting og snart får de brug for
at stå sammen og gå i hans fodspor. Kom
med på spøgelsesjagt!

Hanne Cramer Køppler, ‘Holger’
Slangerup Børne- og Ungdomsfilmklub 

Ghostbusters: Afterlife
USA 2021

Instr.: Jason Reitman
Medv.: Finn Wolfhard, 
Mckenna Grace m.fl.
Censur: 11

Spilletid: 124 min.
Udl.: SF Studios
Prem.: 18/11-21
Aldersvurdering: Fra 12 år
OBS! KAN KUN VISES TIL D. 18/11-22
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IDA OG PJALTE
Handling
Den 5-årige pige Ida elsker sin storebror
Mark og de to har altid været hinandens
bedste legekammerater. Nu er Mark ble-
vet større og skal begynde i skole, så det
bliver både spændende og lidt trist. Han er
sikker på, at Ida vil savne ham meget, og
derfor laver han dukken Pjalte, som skal
holde lillesøster med selskab. I starten
leger de alle godt sammen og sender
blandt andet dukken på rumfart i en
hjemmelavet raket. Ida bliver meget glad
for Pjalte; især da hun opdager, at den er
levende, når de er alene. Dukken viser sig
nemlig at være en selvstændig ven med
egne meninger. Det er der dog ingen, der
tror på, heller ikke Mark, så det ødelægger
deres fine forhold. Børnene begynder at
skændes og gennemlever mange følelser,
da mange konflikter drejer sig om Pjalte.
Eftersom dukken føler, at den er skyld i
deres uvenskab, stikker den af, men kom-
mer ud for nogle lidt farlige situationer. Da
Ida og Mark opdager Pjaltes flugt, må de
slå sig sammen for at redde dukken fra
farer som en flok rotter og en usikker båd-
tur. Mon den ‘dramatiske’ redningsmissi-
on vil lykkes, så de kan blive gode venner
alle tre? 

Vurdering
Filmen kredser om søskendeforholdet
mellem Ida og Mark, der har været skønt
indtil videre. Men da Mark skal i skole,
truer sorg og savn hos dem begge. Mark
bestemmer sig for at trøste Ida med den
hjemmelavede dukke Pjalte, når han skal i
gang med sin nye verden. En sød gestus
fra en kærlig bror, men der opstår konflik-
ter, da Mark ikke tror på Ida. Som Pjalte
siger, så skal man tro på at den er leven-
de, for at kunne se det. Dukken tager kon-
sekvensen af det opståede uvenskab og
forlader Ida. Den tænker ikke på, at Ida vil
blive ked af det, og at den selv skal klare
sig i en stor og ukendt verden. Filmen
rummer flere gode scener, f.eks. da

‘astronauten Pjalte’ sendes ud på en fan-
tasifuld tur i rummet – og senere da duk-
ken får selskab af en lille fugl på en musi-
kalsk bådrejse. Der er et fint samspil mel-
lem de danske stemmer, hvor Jesper As-
holt laver en finurlig, sjov og lidt knirkende
udgave af Pjalte og børnene spiller godt
med. Der er også flere sange, som hæn-
ger i hovedet efter filmen. Animationen er
enkel og lidt naiv, så stilen vil passe fint til
førskolebørn. På en genkendelig måde får
filmen vist, at børn kan blive uenige og
skændes. Der er følelsesmæssige opture
og nedture på livets rutsjebane - også for
børn. Man kan blive vred og ked af det,
men man kan også blive gode venner
igen. Når det gælder, må man finde sam-
men igen for at klare ærterne. Alt i alt en

hyggelig børnefilm om venskab, familie
og forandringer, der kan give udfordringer.
Spørgsmålet er om den er for lang for de
3-5 årige?

Indledning
Kan man lege, at dukker er levende? Det
sker i dette eventyr, så man kunne spørge
til publikums egne tøjdyr og dukker. Fil-
men viser, at det er en stor forandring for
et barn og dets søskende f.eks. at skulle
starte i skole. Der kan også gøres op-
mærksom på, at man kan skændes og
blive gode venner igen - både som børn og
voksne. 

Kirsten Østergaard Nielsen, 
Århus Børnefilm

Ida og Pjalte
DK 2021

Instr.: Karsten Kiilerich
Stemmer: Vigga Bro, Jesper Asholt m.fl.
Censur: A

Spilletid: 90 min.
Udl.: Copenhagen Bombay
Prem.: 12/8-21
Aldersvurdering: Fra 5 år
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INTET

Handling
‘Der er ikke noget, der betyder noget. Og når
der ikke er noget, der betyder noget, så er
det ikke værd at gøre noget’. Nogenlunde
sådan indleder Pierre Anthon første dag i
skolen i 8. klasse efter sommerferien på
Tæring Skole. Og så rejser han sig, forlader
klasselokalet og sætter sig op i et stort træ
hjemme hos sin far. 

Resten af klassen bliver både forvirrede,
fortvivlede og forundrede. For er der måske
noget om Pierre Anthons ord. De forsøger
at få ham ned, anført af Agnes, der tager
flere initiativer. Men lige lidt hjælper det.
Pierre Anthon bliver siddende i træet og
klassen forsøger at finde løsningen på den
tvivl, som Pierre Anthon med hans ord har
skabt hos dem. For har han ret? Er der ikke
rigtig noget, der betyder noget? De bliver
enige om, at alle skal medbringe gen-
stande, der har betydning for dem. De find-
er et nedlagt savværk, hvor de kan komme
og gå, uden at de voksne hverken bemær -
ker det - eller tager stilling til, hvad de mon
laver. Flere af forældrene har i øvrigt deres
egne kampe at kæmpe og ‘ser ikke’ rigtig
deres børn. I starten samler de genstande,
der har materiel betydning for dem, men da
de ser den samlede dynge, kan de godt få
øje på, at det rent faktisk ikke er betyd-
ningsfuldt - det er ligesom ikke svaret på,

om der er en mening med livet og om der
er noget, der har betydning. Så de når frem
til en afgørende beslutning. De er nødt til at
beordre ting fra hinanden til dyngen. De
skal skiftes til at vælge en klassekamme rat
og sige, hvad klassekammeraten skal ofre
eller lægge på dyngen af betydning. Det
 eskalerer hurtigt og bliver til livsde-
finerende ting, som f.eks. en død lillebrors
kiste, en pegefinger og en mødom. I for -
søget på at stå fast over for Pierre Anthon,
for at bevise at der er en mening med livet,
er 8. A langsomt ved at miste fodfæstet. 

Vurdering
Da jeg første gang hørte om filmatiseringen
af Janne Tellers ungdomsklassiker, blev jeg
en smule nervøs. For hvordan pokker kan
man leve op til alle de forventninger, som
alle dansklærere og elever måtte have, når
bogen de sidste 20 år har været den fore-
trukne titel på pensumlisterne. Hvordan
skildrer man et litterært værk, der er så  poe -
tisk, eksistentialistisk og filosofisk - uden at
den taler henover hovederne på eleverne.
Tværtimod, så taler bogen direkte til dem;
angrebsivrig, legende og nysgerrigt. 

Efter at have set filmen er jeg kommet til
den konklusion, at en filmatisering jo ikke
altid behøver at skulle leve op til det
skriftlige forlæg. Den fortjener også, at få

lov til at stå alene og blive vejet ud fra
denne optik. Gør man det, så har filmen
Intet så absolut sin berettigelse. Den er
medrivende, væsentlig og rammer mål-
gruppen fremragende. Den fortjener et
stort ungdomspublikum - også selvom, der
kan være ting fra bogen, som man savner.
Men det ændrer ikke på, at filmens
kvaliteter og budskab står lysende klart.
Gruppedynamikkens konsekvenser, ung-
dommens tvivl og usikkerhed og så den
soleklare understregning af dette faktum:
Betydningen skal man ikke spøge med.
Skal man vel?

Indledning
Mange blandt publikum vil have stiftet
 bekendtskab med bogen i skolen. Derfor
kan det være en god idé at indlede med at
fortælle om forskellene mellem bog og
film. Der kan også tales om, hvad en fil ma -
tisering kræver - og hvorfor film og bog
sjældent kan fortælle den helt samme
 historie. Det vil være en fin idé at læse højt
af anslaget fra Janne Tellers bog. Som det
sidste inden, filmen sættes på, kan man
vælge at fortælle, hvad man selv finder af
betydning i livet - men også, hvorfor det
sommetider kan være svært at finde
mening med det hele. 

Jan Frydensbjerg, Formand Filmudvalget

Intet
DK 2022

Instr.: Trine Piil
Medv.: Vivelill Søgaard Holm, 
Harald Kaiser Hermann m.fl.
Censur: Afv.

Spilletid: 87 min.
Udl.: SF Studios
Prem.: 19/5-22
Aldersvurdering: Fra 14 år
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JUNGLE CRUISE
Handling
I det 16. århundrede rejser en gruppe
span ske conquistadorer (soldater og
opdagelsesrejsende) til Sydamerika på
jagt efter Månens Tårer. Månens Tårer er
et mytisk træ, hvis kronblade kan hel-
brede enhver sygdom og ophæve enhver
forbandelse. Da flere af mændene dør i
junglen, forsøger de at finde frem til træet
ved hjælp af en lokal stamme, der bruger
træets kronblade. Da stammen nægter at
afsløre træets placering, ødelægger
spanierne landsbyen, og som straf bliver
de forbandet til aldrig at dø og aldrig være
i stand til at forlade floden af   syne.

I 1916 fortæller Dr. Lily Houghton og hen-
des bror MacGregor om Lilys forskning om
Månens Tårer. Publikum er en gruppe en-
gelske opdagelsesrejsende. Lily beder om
at få adgang til en pilespids, som hun
mener er nøglen til at lokalisere træet. Da
foreningen afviser anmodningen og
nægter at tro på historien om Månens
Tårer fra en kvindelig videnskabsmand,
stjæler Lily i stedet pilespidsen. Lige for
næsen af den udspekulerede tyske prins
Joachim, der også er på jagt efter træet.

Lily og MacGregor rejser til Sydamerika,
fast besluttede på at finde Månens Tårer.
Her får de følgeskab af Frank Wolff, der er
lidt af en plattenslager. Han sejler turister
rundt på flodkrydstogter, mens han pynter
turen med falske farer og fjollede vit-
tigheder. Selvom Frank i første omgang
snyder Lily, ender hun med at hyre ham til
turen. De tager afsted i Franks båd og
driver ned af floden, men der er mange
farer på vejen og ikke mindst fjender. 

Frank har stjålet motoren fra forretnings-
manden Nilo, der forsøger at få den
tilbage. Og så er prins Joachim kommet
til samme område, her har han medbragt
både lejesoldater og ubåd - han vil gøre
alt, hvad han kan for, at han bliver man-
den, der finder Månes Tårer. Det samme vil

Frank og Lily. Og selvom Frank allerede
har snydt hende et par gange, så dukker
hans hemmelighed og grund til at opsøge
Månens Tårer først op til allersidst.

Vurdering
Hører man til dem, der voksede op i
1980érne og kan huske den fryd det var at
se Indiana Jones-filmene og Nu går den
vilde skattejagt i biografmørket, så vil
Jungle Cruise helt sikkert vække begej -
string. Filmen har den samme stemning
og tone, som de ældre forbilleder. En god
blanding af mystik og spænding, sjov og
ballade. Der er fart over feltet, men ikke så
meget, at et ungt publikum ikke kan følge
med. Tværtimod så vil filmen nok kunne

holde dem fanget igennem de lidt over to
timer, som filmen varer. Der er ikke mange
kedelige sekunder og fortællingen hæn -
ger fint sammen.  

Indledning
De fleste blandt publikum kender jo nok til
Disneyland, og så kan det være sjovt at
nævne i indledningen til filmen, at Jungle
Cruise faktisk er baseret på en af Disney-
lands forlystelser. Også her drejer det sig
om en lille flodbåd, der tager en gruppe
rejsende gæster gennem en jungle, der er
fyldt med farlige dyr og indeholder over-
naturlige elementer. 

Jan Frydensbjerg, Formand Filmudvalget

Jungle Cruise
USA 2021

Instr.: Jaume Collet-Serra
Medv.: Dwayne Johnson, 
Emily Blunt m.fl.
Censur: 11

Spilletid: 127 min.
Udl.: Disney
Prem.: 30/7-21
Aldersvurdering: Fra 10 år
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KRUMMERNE - DET 
ER SVÆRT AT VÆRE 11 ÅR

Handling 
Familien Krumborg bor stadig i lejlighe-
den over Fru Olsen, som stadig er vred,
når hendes lysekrone er ved at falde ned.
Mor er sur over, at alle i familien hele tiden
sidder med hovedet i alverdens skærme,
TV, mobil og tablet og sjældent taler sam-
men. Da Krumme mobbes i skolen over
sin gamle og håbløse skodmobil, er han
ikke sen til at foreslå familien at holde en
skærmfri uge. Mor synes, det er en genial
ide, hvorimod både far og storesøster er
knap så begejstrede.

Uden diverse elektronisk udstyr, må man
finde på noget andet. Mor begynder at sy,
og Krumme finder en kasse med vicevært
Svendsens spændende sager, bl.a. nogle
gamle Kim-bøger og et sæt walkie-
talkies. Inspireret af dette starter han sit
eget detektivbureau med vennen Tom.

Da Krumme er med sin klasse på Na-
tionalmuseet, ser han to tyve stjæle den
berømte Anastasia diamant. Han beslut-
ter sig for at fange tyvene. Da tyvene også
jages af politiet, forklæder de sig som to
jyske campingturister, og søger tilflugt
hos en antikvitetshandler, hvor de gem-
mer diamanten. Uheldigvis for dem køber
lillebror Grunk diamanten i den tro, at det
er en prisme, som de kan bruge til fru
Olsens lysekrone, som de har ødelagt.
Tyvene finder imidlertid ud af, hvor
Krumme bor. De opsøger ham og finder
diamanten, som de skal aflevere til en
russisk mafiaboss. Tom og Krumme har
opsnappet, at overleveringen af diaman-
ten skal foregå i en båd ved havnen. Ved
havnen får tyvene pengene, men sam-
tidig har Tom via walkie-talkie tilkaldt poli-
tiet. De tror imidlertid, at det er
drengestreger. Da fars Skt. Hans-raket
falder ned på båden og uskadeliggør en af
de russiske vagter, og da Tom samtidig

opsender et nødblus, ankommer politiet
endelig og fanger både tyve og mafia-
bossen. Sluttelig får Krumme et længe
ventet kys af pigen Yrsa.

Vurdering
Krummerne – Det er svært at være 11 år er
den sjette film i serien om familien Krum-
borg. Dertil kan så også lægges en
julekalender Krummernes jul fra 1996.
Hele universet bygger på Thøger Birke-
lands populære børnebogsserie om dren-
gen Krumme og hans familie. Den første
Krumme film kom i 1991 og solgte vanvit-
tig mange biografbilletter bl.a. på grund af
en kæk Laus Høybye i hovedrollen som
Krumme og en iørefaldende titelmelodi.

Som det er tilfældet med de utallige
genoplivninger af både Far til Fire og Min
søsters børn – konceptet, så prøver man
nu atter en gang om ‘Krumme’ kan holde
til en omgang mere.

Det kan den både og. Omdrejningspunktet
er stadig noget helt dansk og gen -
kendeligt for alle, nemlig kernefamilien

med sine hverdagsproblemer. Vi gen -
kender de sædvanlige skænderier med fru
Olsen nedenunder, Grunk bliver atter
glemt, Krumme mobbes i skolen og kigger
længselsfuldt efter pigen Yrsa. Desuden
har man valgt at fokusere på familiens
forbrug af skærme og den manglende tid
sammen, som et godt og vedkommende
nutidigt tema.

De oprindelige Krumme-film havde et
herligt hold af skuespillere, og det har det
nyeste opus svært ved at leve op til.
Ganske vist synes jeg, at Noah Storm
Otto, gør det fortrinligt som Krumme.
Desværre er han omringet af et knapt så
velcastet hold, hvor især de to tyve Jeff
og Tina (spillet af Dejan Cukic og Ditte
Hansen) er dybt irriterende, og Esben Dal-
gaard er for lalleglad i rollen som Krum-
mefar. Jeg var heller ikke superglad for af-
slutningen, som virker både forceret og
noget tåkrummende, specielt da Nils
Olsen gør sit indtog som russisk mafia-
boss.

De oprindelige Krumme-film havde en
ægthed og finurlighed, som den nye ikke
helt kan leve op til. Men det er måske
heller ikke fair at sammenligne. Trods alt
emmer filmen af god hygge og på bedste
vis at tale ind i nutidens problematikker
og appellere til vores nostalgi. Det er total
harmløs familieunderholdning, som alle
kan være med på. Bedst dog nok, hvis
man er 8-9 år.

Indledning
Filmen kræver ingen indledning som
sådan. Man kunne tale om den helt spe -
cielle danske filmgenre – familiefilmen –
og nævne både Far til fire og Min søsters
børn filmene som eksempler.

Hans Peter Mehlsen, Aarhus Skolebio

Krummerne 
– Det er svært at være 11 år
DK 2022

Instr.: Michael Asmussen
Medv.: Noah Storm Otto, 
Esben Dalgaard m.fl.
Censur: A

Spilletid: 84 min.
Udl.: Nordisk Film
Prem.: 17/3-22
Aldersvurdering: Fra 7 år
KAN BOOKES FRA 1/1-23
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MONSTERFAMILIEN
- DEN UPERFEKTE MISSION

Handling
Et år efter deres sidste lykkelige afslut-
ning på en opgave kæmper familien Wish-
bone nu igen med hverdagens udfor-
dringer. Max føler sig mobbet i skolen,
hans søster Fay synes ikke, at hun kan
noget. Mor Emma prøver at hjælpe sine
børn, men afvises af dem og far Frank er
bare ked af, at hans familie er ked af det.
Et eneste lyspunkt er dog, at papbedste-
forældrene Baba Yaga (heks) og Renfield
(den pukkelryggede butler) skal giftes. 

Men kort før giftemålet kidnappes de af
den super cool pige Mila Starr, det eneste
barn af det rige, perfekte og geniale
forskerpar Marlene og Maddox Starr, som
ønsker at skabe den perfekte verden ved
at udrydde monstre. De residerer i det
ydre rum, hvorfra Mila sendes ud for at
indfange monstrene. Stående over for
denne udfordring må Wishbone familien
atter transformere sig om til monstre. Mor
Emma bliver igen vampyr, far Frank til
Frankenstein og de to børn til henholdsvis
en varulv og en mumie.

Herefter går den vilde jagt verden rundt for
at forhindre Mila i at fange monstrene. Fra
Draculas slot, til Loch Ness søen,
(søuhyret) til Himalayas bjerge (den af-
skyelige snemand) til junglen på øen Tora
Tora (kæmpeaben King Conga). Men hver
gang må familien give op overfor den su-
persmarte og stærke Mila, som er ud-
styret med avanceret high Tech gadgets,
som ville gøre enhver superhelt grøn af
misundelse. Men Milla er ikke en ond per-
son, og langsomt erkender hun, at hendes
familie har en anden plan, end den hun
troede. Sammen med familien tager hun
nu kampen op imod sine forældre, som i
øvrigt har skabt en perfekt klon af hende,
som skal erstatte hende. Sluttelig vindes
kampen og Baba Yaga og Renfield befries.

Samtidig lærer alle at værdsætte, at man
ikke behøver at være perfekt for at blive
elsket.

Vurdering
Monsterfamilien – Den uperfekte mission
er en opfølger til Monsterfamilien, som
udkom i 2017. Jeg må tilstå, at jeg ikke har
set etteren, som i øvrigt heller aldrig kom
på det hvide lærred.

Derfor gik der også lidt tid med at få rede
på familien og de enkeltes karaktertræk,
og ikke mindst transformationen til mon-
stre, når der kræves handling. Men når
først der er styr på det, så byder filmen
også på hæsblæsende action og eventyr
både til vands, til lands og i rummet. Der
er mange morsomme øjeblikke i filmen
med masser af slap-stick humor og flade
vittigheder. Det hele forbliver dog meget
hæsblæsende i længden – uden at noget
for alvor fæstner sig.

Det er nærliggende at sammenligne fil-
men med Pixars mesterværk De utrolige,
hvis originalitet og animation den dog slet
ikke kan måle sig med. Dog står anima-

tionen af den skrappe Mila stærkt i
erindringen. Hun er bare så supersej.

Budskabet om, at ingen familier er per-
fekte, og at selv dem med fejl fortjener at
blive lykkelige er prisværdigt, men bliver
noget forkvalmet i filmens afslutning,
hvor det understreges så tommetykt, at
ingen kan være i tvivl.

Der findes rigtig mange animationsfilm til
vores yngste. Mange af dem mangler
originalitet, og de ender oftest med at
blive noget kedelige. Trods filmens mange
hæsblæsende actionsekvenser, mangler
jeg i den grad en større indlevelse i karak-
tererne og en god historie. Derfor bliver
den en metervare blandt mange andre.

Indledning
Det er ikke et must at have set den første
film, men det vil nok være en god ide at
gennemgå karaktererne. Hvem er de
enkelte familiemedlemmer, og hvad
transformeres de til, når ærterne skal
klares.

Hans Peter Mehlsen, Aarhus Skolebio

Monsterfamilien
- Den uperfekte mission
Tyskland 2021

Instr.: Holger Tappe
DK stemmer: Fanny Leander Bornedal,
Henrik Prip m.fl.
Censur: 7

Spilletid: 103 min.
Udl.: Scanbox
Prem.: 27/1-22
Aldersvurdering: Fra 9 år
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NO TIME TO DIE

Handling
James Bond har droppet at være agent
007 og er på romantisk ferie i Italien. Både
James og kæresten Madeleine har dog
svære oplevelser i deres fortid, som sæt-
ter deres kærlighed på prøve. På Madelei-
nes opfordring besøger James gravstedet
for sin store kærlighed, Vesper Lynd fra fil-
men Casino Royale. Herfra eksploderer
filmen bogstaveligt talt, i alt det vi kender
fra en James Bond-film; biljagter, gadgets
og gode replikker tilsat James’ følelse af
at være forrådt!

I London bliver en forsker kidnappet sam-
men med en tophemmelig og farlig ny tek-
nologi. Dette får Felix Leiter fra CIA til at
opsøge sin gamle ven James, som har
trukket sig tilbage på Jamaica. En kvinde-
lig MI6-agent, den nye 007, kontakter også
James Bond, der ender med at tage til
Cuba for at finde den kidnappede forsker.
Her er der fest hos forbryderorganisa tio -
nen Spectre, som har planlagt at James’
død skal være festens højdepunkt. Forske-
ren snyder dog Spectre og i stedet for at
angribe James, så dræber det nye DNA-
våben Spectres topfolk og deres familier.

James Bond tager nu til London og slår
sig sammen med Moneypenny og Q for at
redde verdenen. M giver kun modvilligt
James adgang til Blofeld, den fængslede
leder af Spectre, hvilket indebærer et gen-
syn med ekskæresten Madeleine. Da Blo-
feld dør forsvinder Madeleine og James
følger efter hende, mens den nye 007
jager Safin, der er skurken bag Blofelds
død og som er i besiddelse af både DNA-
våbenet og forskeren.

James finder Madeline og møder sin dat-
ter, men inden længe må de flygte fra
Safin og hans mænd i en vild biljagt. Over-
magten er for stor og Safin flyver væk
med Madelaine og pigen til en fjern ø, hvor
han producerer store mængder af DNA-
våbenet. James Bond og MI6 går nu sam-
men om at redde hans familie fra Safin og
verden fra DNA-våbenet, som forskeren
har kodet til at dræbe alle landes agenter
og deres familier m.fl.

No Time to Die binder en sløjfe på de fem
film med Daniel Craig som James Bond,
hvor Madeleines far Mr. White viser sig at
have været en nøgleperson for fortællin-

gen. Mr. White var skyld i Vesper Lynds
død, han stod bag giftmordet på Safins
familie og var en del af Spectre. Da Safin
i filmens start skåner Madeleines liv, selv-
om han ønsker at hævne sin familie ved at
dræbe Mr. Whites familie, får han et
særligt bånd til hende. Han beslutter, at
hvis han ikke kan få hende, så skal ingen
have hende. Derfor forgifter Safin James
Bond med DNA-våbenet, så at James vil
være skyld i Madeleines og datterens død,
hvis han kommer i nærheden af dem. Det
er en umulig situation, men James får
ødelagt lagerne af DNA-våbenet og væl-
ger døden på øen for at redde sin familie.

Vurdering
Dette er den femte film med Daniel Craig.
Filmene præsenterer en sammenhæn-
gende fortælling, men No Time to Die kan
sagtens ses uden at have set de fore-
gående. Det er en actionfilm med masser
af drama og som noget nyt optræder
både en kvindelig agent 007 og et barn i
den ellers klassiske fortælling om James
Bond. Jeg nød de flotte billeder, kamera-
føringen, de sjove replikker og mange
gode skuespilpræstationer i filmen så
meget - at jeg glemte, at filmen varer 2
timer og 43 minutter.

Indledning
James Bond, den hemmelige britiske MI6
agent 007 med licens til at dræbe, blev
skabt af forfatteren Ian Fleming i 1953.
Siden 1962 har der været 25 officielle film
om James Bond og No Time to Die er den
femte og sidste film med Daniel Craig i
hovedrollen. Årene er gået uden at James
bliver nævneværdig ældre, men verdenen
har ændret sig og seriens fortællinger er
blevet moderne. Så det er fortsat en for-
nøjelse at kunne byde velkommen til ‘nav-
net er Bond – James Bond’!

Hanne Cramer Køppler, Holger’
Slangerup Børne- og Ungdomsfilmklub

No time to die
GB 2021

Instr.: Cary Fukunaga
Medv.: Daniel Craig, Rami Malek m.fl.
Censur: 11

Spilletid: 164 min.
Udl.: SF Studios
Prem.: 30/9-21
Aldersvurdering: Fra 14 år
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PAW PATROL: FILMEN
Handling
Den ti-årige dreng Ryder leder Paw Patrol
med hundene Marshall, Chase, Rubble,
Rocky, Zuma og Sky af forskellige racer. I
denne film får de hjælp af den kvikke
gravhund Liberty. Hundepatruljen får
travlt med at rydde op efter Humdinger,
som er den nye borgmester i Adventure
City. Efter han er trådt til, hober proble-
merne sig op. Den magtsyge Humdinger
fører sig frem sammen med en flok af
små lede kattekillinger. 

Borgmesteren er ond og så selvoptaget,
at han bruger byen til nogle vanvittige
eksperimenter for at fremme sig selv. Paw
Patrol må rykke ud og hjælpe den udsatte
by. Desværre har den ellers så selvsikre
førerhund Chase så dårlige minder derfra,
at den bare ikke vil tilbage. Det kræver
store overvindelser for stakkels Chase, at
erkende fortiden og overkomme sin frygt
for at lave fejl. Den får efterhånden man-
det sig op, mens udfordringerne står i kø. 

Holdet skal virkelig bruge deres talenter
for at klare ærterne. Heldigvis bliver hun-
depatruljen udstyret med nye flotte køre-
tøjer med masser af teknisk udstyr. Det

hjælper Ryder og hundene til at klare sig
gennem spændende scener med ild, vand
og eksplosioner. Med imponerende be-
slutsomhed og mod får heltene fra Paw
Patrol reddet byen fra de katastrofer, som
Humdinger har sat i gang. 

Vurdering
Den velkendte Paw Patrol begyndte i 2013
som en canadisk TV-serie, lavet af Keith
Chapmans, der også har lanceret Bygge-
mand Bob. Dette er den første store bio-
graffilm om hunde-heltene. Flere af de
danske stemmer er allerede kendt fra TV-
serien, som kører i over 160 lande verden
over. De mange afsnit betyder, at der er
tale om et velkendt univers for mange
børn. 

Her har animationen dog fået et kvalitets -
nøk opad, figurerne har fået mere dybde
og der er flotte scener i børnehøjde. Der er
‘drabelige’ scener med flammer og en
vandslukker, der bobler på smukkeste vis.
Der er fyrværkeri, eksplosioner og impo-
nerende biler med udstyr, som får selv de
modige hunde til at måbe. Historien for-
løber glat med let pædagogisk tilgang. 

Skurken er den barnlige og magtsyge
 borg mester, der udsætter både by og bor-
gere for katastrofer. Selvom der er fuld
fart på patruljens redningsaktioner, så fo-
regår det på en måde, som ikke virker
skræmmende eller uhyggelig. Der er en
god stemning - og ingen helte kommer til
skade, så filmen er tilladt for alle. Mit bar-
nebarn, Vilfred på 51/2 år, var rigtig optaget
af at følge Ryder og hans Paw Patrol gen-
nem alle 87 min. Han tilhører helt sikkert
målgruppen for dette eventyr med de
kære små hvalpe, men farmor her var
også godt underholdt. Et vellykket bud på
action-komedie-drama for børn og barn -
lige sjæle. 

Indledning
Historien om de søde hundehvalpe om-
fatter det at tro på egne evner, selvom
man måske har fejlet før, som Chase. Det
er en opbyggelig fortælling om sammen-
hold, venskab og fælles indsats. Paw Pa-
trol står for gode værdier, hvor de gode
gerninger bliver hjulpet af nogle seje køre-
tøjer.

Kirsten Østergaard Nielsen, 
Århus Børnefilm

Paw Patrol: Filmen
USA 2021

Instr.: Cal Brunker
DK stemmer: Peter Secher Schmidt, 
Pernille Hilgart m.fl.
Censur: A

Spilletid: 87 min.
Udl.: UIP
Prem.: 26/8-21
Aldersvurdering: Fra 6 år
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PIL’S EVENTYR

Handling
I middelalderbyen Tågeborg frister den
forældreløse pige Pil tilværelsen som hjem-
løs. Hun lever af mad, hun kan stjæle fra
slottet sammen med sine tamme væsler.
Grundet hendes noget uortodokse ud-
seende, tror vagten Grovbert, at hun er en
trold - af hankøn. Så da Pil under en flugt
forklæder sig som prinsesse, accepterer
han glædeligt at slå følge med hende, da
hun tilbyder at slå ham til ridder til gengæld.

Årsagen til deres eventyr, som også gøg -
leren Narre-Per deltager i, er, at den ret-
mæssige konge er blevet forvandlet til en
hane-mis (halvt hane, halvt kat) af en ond
rådgiver, som vil være konge i stedet for
kongen. Deres prøvelser og trængsler er
mangfoldige og fantasifulde, men det
lykkes til sidst at redde kongen, kon-
geriget og byen fra den onde Tristan og
hans lejesvende.

Vurdering
Kameraturene i denne animationsfilm er
spektakulære - hvis ikke kvalmefrem -
kaldende. Det føles som at være en flue
på en usædvanligt god parkouratlet. Og
sådan er det med meget af filmen - at
man er på en voldsom flyvetur, man ikke
helt kan gennemskue endemålet med.

Det er forfriskende med endnu en film om
flydende/forvekslet kønsidentitet. Pil er
handlekraftig og uforfærdet som den
pige-dreng hun er samtidig med, at hun er
en glimrende prinsesse.

Narre-Per - eller rettere hans handske-
dukke Lumskebuks - kommenterer spy-
digt på begivenhederne og især adelens
privilegier. Et uventet og velkomment
comic relief. Nok særligt for voksne,
selvom børnene snildt fornemmer, at
noget er på spil.

Filmen er sat i et univers, som minder om
Shrek. Om end musikken og referencerne
til kendte figurer ikke er nær så vellykkede.
Men mindre kan også gøre det. En fransk
bagatel (i den venlige betydning af begre-
bet) som Pil’s Eventyr kan sagtens begej -
stre en sal med +7 årige. Den har grin, gys
og overraskende drejninger.

Indledning
På filmgennemsýnet i 2022 var der
enighed om, at man bør gøre opmærk-
som på, at filmen er fransk og altså for én
gangs skyld produceret langt væk fra de
store amerikanske studier. Måske kan
man også se det i humoren, som sine
steder er en smule anderledes end det, vi
er vant til?

Kim Bruun, 
Odense Filmklub for Børn & Unge

Pil’s Eventyr
Frankrig 2022

Instr.: Julien Fournet
DK stemmer: Donald Andersen,
Jette Sophie Sievertsen m.fl.
Censur: 7

Spilletid: 89 min.
Udl.: UIP
Prem.: 10/2-22
Aldersvurdering: Fra 8 år
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ROBOTBROR
Handling
I en lys og god fremtid uden bekymringer
for miljøet, og hvor teknologien er blevet
en endnu mere integreret del af vores
hverdag; en tid hvor voksnes sociale liv
foregår online hjemme fra stuen; og hvor
en stor del af opdragelsen er overladt til
menneskelignende robotter. I denne uto -
piske fremtid møder vi Alberte på 11 år.

Hendes forældre er jævnt kiksede med
deres vennemiddage og deraffølgende
småberuselse midt på dagen - afholdt
med VR-briller hjemme i stuen. Men de er
ikke nær så kiksede som Albertes robot -
den bamseagtige Robbi med Lars Bryg-
manns stemme. Alberte drømmer om at
få den nyeste model, så hun kan begå sig
i selskab med de andre cool børn. Hendes
drøm går mere end i opfyldelse, da hun får
Conrad, som er så ny, at han end ikke er
sat i produktion endnu. Og i en kort lykke-
lig tid ser det ud til at lykkes: Alberte kom-
mer til fest med og bliver et af de popu -
lære børn. 

Desværre viser det sig, at Conrad er for
god til at være sand. Og Alberte bliver
nødt til at konfrontere firmaet bag.

Vurdering
Robotbror er en forfriskende science fic-
tion film. Præmissen, at børn får deres
egen robot, som er en blanding af kæledyr
og avanceret telefon - og ikke mindst sta-
tusmarkør, synes jeg, fungerer godt. Set-
tingen er genkendelig: Børnene skal gøre
sig fortjent til at være inde i varmen, og de
går langt for at passe ind. Også for langt.
Men heldigvis er det moralske kompas in-
takt hos Alberte og hun formår at vise
medmenneskelighed og handlekraft.

De voksnes latterlige inkonsekvenser
kommenteres heldigvis ikke - de får lov at
stå og blafre som en påmindelse til os
selv. Så kan jeg som tilskuer godt se
mellem fingre med, at der er klippet tæer

og hugget hæle for at få teknologien til at
se avanceret ud.

Det er pudsigt, at vi i denne sæson også
får tilbudt den amerikanske Ron - virker
næsten altid, som i problemstillingen
minder om Robotbror. Personligt bliver jeg
mere berørt af Robotbror - og jeg tror
hverken det handler om nationalisme eller
om at være blasert overfor animations-
eller realfim. Snarere at science fiction
delen minder mig om nogle af de steder,
jeg har været i litteraturens verden.

Eftersom begge film har aldersvurderin-
gen 7 år, kunne det måske være interes-

sant at sætte begge film på i løbet af en
sæson og at få medlemmernes vurdering
af filmene. Hvad fungerer for dem, hvad
lader dem kolde?

Indledning
Kunne medlemmer forestille sig at få et
kæledyr, som ligner dem selv? Kunne de
tænke sig at have en jævnaldrende, som
adlyder deres mindste vink? Eller sætter
de pris på, at deres venner har deres egen
vilje og er uforudsigelige - som men-
nesker jo er?

Kim Bruun, 
Odense Filmklub for Børn & Unge

Robotbror
DK 2022

Instr.: Frederik Nørgaard
Medv.: Selma Iljazovski, 
Philip Elbech Andresen m.fl.
Censur: 7

Spilletid: 84 min.
Udl.: Scanbox
Prem.: 10/2-22
Aldersvurdering: Fra 9 år
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RON - VIRKER 
NÆSTEN ALTID

Handling
I en kun alt for genkendelig fremtid har
børnene deres egne personlige robot-
venner. En livline til diverse sociale medi-
er og en måde at connecte med de øvrige
børn - for ikke at tale om at markere sin
status med.

Men Barneys familie har ikke råd til en robot
til ham. I stedet får Barney en defekt robot.
Robotten kalder sig Ron og er på mange
måder ikke en drøm af en robot. Den giver
Barney sandheden råt for usødet, og den
er virkelig dårlig til at connecte. Til
gengæld har den ikke noget problem med
at straffer skolens bøller korporligt, når de
ikke lever op til Rons kodeks for ordentlig
opførsel. Optagelser af Rons afstraffelse
af misdæderne går viralt og producenten
af robotterne bliver nødt til at trække Ron
tilbage. Men det er ikke så nemt, som man
kunne tro. Ikke mindst fordi Barney og
andre også kaster sig ind i kampen for
Rons ‘overlevelse’. Undervejs viser det sig,
at chefen for firmaet bag robotterne ikke
er helt så optaget af at gøre godt, som
man umiddelbart kunne foranlediges til at

tro. Endvidere er firmaet ikke blege for at
udnytte teknologien i børnenes robotter til
deres egne formål. Lykkeligvis får de onde
deres bekomst og alt ender godt.

Vurdering
Ron - virker næsten altid er en underhol -
dende kommentar til de tendenser, som
rører sig i vores tid. Hvis vi ikke ligefrem
har en robotven, som triller i hælene på
os, og sikrer os ‘venskaber’; så har vi en
telefon, som udfylder nogenlunde de
samme funktioner. Også telefonerne
benyttes til at optage lødigt såvel som
komplet underlødigt materiale - som
også kan have alvorlige konsekvenser ude
i virkeligheden.

Historier om venskab er altid vedkom-
mende i vores metier. Og Ron - virker
næsten altid gør det bestemt godt. 

Det er pudsigt, men i denne sæson får vi
også fornøjelsen af den danske Robot-
bror, som i min verden minder meget om
netop Ron - virker næsten altid. Det vil
ikke give mening at sammenligne de to

film. Men gad vidst, om det kunne give
noget til programmet at sætte dem
begge på? Begge handler om defekte ro-
botter, som egentlig skulle hjælpe deres
ejere til at komme ind i varmen hos ven-
nerne. Og begge ender de med at give
meget mere til hovedpersonen, end ved -
kommende kunne håbe på.

Selvom jeg var godt underholdt og in-
tellektuelt stimuleret af Ron... rammer
Robotbror en dybere tone i mig. Ron... er
teknisk overlegen og dens historie bedre
eksekveret. Men jeg foretrækker alligevel
det danske bud på et livtag med teknolo-
gien og dens velsignelser.

Indledning
Tag en snak om, hvordan vi opfatter vores
devices og vores venner. Kan vi skelne
mellem de to ting? Og husker vi at værd-
sætte det fysiske samvær med andre
mennesker?

Kim Bruun, 
Odense Filmklub for Børn & Unge

Ron – virker næsten altid
USA 2021

Instr.: Sarah Smith, Jean-Philippe Vine,
Octavio E. Rodriguez
DK stemmer: Lasse Rimmer, 
Sigurd Philip Dalgas m.fl.
Censur: 7

Spilletid: 106 min.
Udl.: Disney
Prem.: 14/10-21
Aldersvurdering: Fra 9 år
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SOLENS BØRN
Handling
Ali er 12 år gammel og forsøger at over-
leve på gaden i storbyen sammen med
sine kammerater. Den bomstærke Ma -
mad, hvis far tvinger ham til hårdt fysisk
arbejde, Reza, der drømmer om at blive
professionel fodboldspiller og Abolfazi,
som er afghaner og lever i frygt for at blive
udvist.

Alis mor er indlagt på et hospital på grund
af sit narkotikamisbrug. Hans far er død.
Ligesom alle storbyens andre gadebørn
tjener han sine penge på lige dele fore-
faldende hårdt arbejde, gadesalg og små-
forbrydelser.

En dag fortæller en lokal mafiaboss Ali
om en skat, der ligger i en tunnel ved en
gravplads, som giver drengene julelys i
øjnene og måske en vej ud af elendighe-
den. Den eneste vej ind i tunnelen er via
kælderen i en skole – kaldet Solens skole
-  der underviser gadebørn og børnearbej -
dere i et forsøg på at give dem en bedre
fremtid. Ali og hans venner får med møje
og besvær indskrevet sig på den
økonomisk trængte skole, hvis eksistens
er konstant truet. Langsomt og imod alle
odds begynder drengene at synes om at
gå i skole og de fattes især sympati af
skolens viceinspektør Rafie, som gerne vil
hjælpe.

Samtidig går Ali og vennerne i gang med
at finde den skjulte skat. Gravearbejdet
besværliggøres da det larmer og en nys-
gerrig pedel er ved at opdage deres fore-
havende. Pludselig må skolen lukke på
grund af manglende betaling, men reddes
da Rafie kautionerer for skolens fortsatte
virke. Mamad må opgive at deltage i
gravearbejdet, da hans far tvinger ham til
at deltage i nogle lyssky affærer. Samtidig
må Abolfazi sammen med andre
afghanere forlade landet, da de udvises.
Men Ali fortsætter ufortrødent, og endelig
når han frem til der, hvor skatten skulle

være. Dog kun for at opdage, at der er tale
om nogle poser med noget hvidt pulver.
Pludselig fanges han af vandstanden som
stiger voldsomt, men redder sig ud til
sidst. I slutscenen fikser Ali skolens øde-
lagte klokke, som symbol på, at skolen
nok skal genopstå.

Vurdering
Den iranske instruktør Majid Majidi er en
del af den nyere iranske filmbølge, som
har skabt stor opmærksomhed rundt om i
verden med film om de vanskeligstillede
personer i landet, ofte unge. Solens Børn
føjer sig fint ind i rækken af disse film.
Den underliggende samfundskritik er dog
denne gang mere afdæmpet, men både
politiets, de iranske myndigheders og ikke
mindst det iranske samfunds manglende
evner til at hjælpe de svagest stillede
skinner tydeligt igennem. Majidi har fint
indfanget et særpræget samfund på
Teherans skyggeside med en meget
stærk fornemmelse for tilstedeværelse.
Der findes ikke den facade, som ikke er
skildret stærkt nedslidt eller den location

i den labyrintiske bydel som ikke er både
forfalden og forsømt.

Selv om skattejagten, som er omdrej -
ningspunktet og drivkraften i filmen,
fylder rigtig meget, så fortæller Solens
Børn også en langt bredere historie. Den
beskæftiger sig med bandekriminalitet,
børnearbejde og et skrøbeligt skole -
system i det moderne Iran. Plus det kom-
plicerede forhold mellem iranere og
afghanere, og hvordan samfundet ikke
har noget imod at smide børn ud af skolen
uden at kunne tilbyde dem noget andet.
De unge skuespillere imponerer med
deres udtryksfuldhed. Specielt hoved -
rolleindehaveren Roohollah Zamani. Hans
triste ansigt, og bryske holdning vidner
om et barn præget af mange negative
oplevelser. Selv når han smiler, kan man
mærke smerten som ligger bag. De andre
unge har ikke nær så krævende roller, men
besidder alle en naturlig udstråling, som
virker meget ægte.

Selv om Solens børn ikke kommer på
højde med den libanesiske Kapernaum,
som jeg anmeldte i katalog 2018, er den
stadig seværdig og bør bruges som et
godt alternativ til de mere kendte og
strømlinede film, som tilbydes. Filmen in-
deholder en længere dramatisk scene til
slut, hvor Ali kæmper for ikke at drukne.
Men hverken den scene eller andre er ud-
penslede eller blodige. Alligevel skal man
være opmærksom på censuren, som
siger, at den frarådes børn under 11 år.
Desuden skal man være opmærksom på,
at filmen er med danske undertekster.

Indledning.
I filmens intro siges det, at den er tilegnet
de 152 millioner børnearbejdere verden
over.
Nævn lande hvor børnearbejde er almin-
deligt. Hvad gør det ved børn?

Hans Peter Mehlsen, Aarhus Skolebio

Solens Børn
Iran 2021

Instr.: Majid Majidi,
Medv.: Ali Nassirian, Javad Ezati m.fl.
Censur: 11

Spilletid: 99 min.
Udl.: Angel Films
Prem.: 11/11-21
Aldersvurdering: Fra 11 år
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SPACEBOY
Handling
To piger ligger i deres senge og den yng-
ste kan ikke sove. Deres far kommer ind
og læser en historie for dem. Historien
viser sig at være hans egen. Vi sendes
tilbage til 1986.

Drengen Jim skal flytte med sin far, Gra-
ham, til en anden by så faren kan arbejde
på et rumcenter. Åbenbart er Graham en
stor kanon, i hvert fald bliver han mod-
taget af Jims nye skoleinspektør som
nærmest en kongelig.

Jims nye klasse er i gang med en viden -
skabskonkurrence, som skal løbe af stab -
len nogle uger senere. Jim sættes i
gruppe med Emma, som har været væk
grundet sygdom. Ret hurtigt beslutter
Jim, at han vil eftergøre Kittingers Excel-
sior (ekstremt høje faldskærmsspring fra
en heliumballon). Og han får Emma med
på ideen.

Under opsendelsen af rumfærgen Chal-
lenger går noget galt og den eksploderer.
Jim og Graham følger opsendelsen på tv,
og da det i den forbindelse går op for Jim,

at Graham ikke kommer med på en rum-
mission, som ellers var planen, bliver Jim
endnu mere opsat på at bevise, at hans
eksperiment kan lykkes.

Da Emmas tilstand samtidig forværres,
sætter de alle sejl til for at gennemføre
missionen. De overvinder forhindringerne,
og begiver sig ud i verdensrummet - til
deres respektive forældres bestyrtelse.
Jim redder sig ned, men Emmas skæbne
forbliver uvis, indtil slutningen af filmen.

Vurdering
Spaceboy er for størstedelen sat i 1986,
hvilket giver nogle muligheder for at lade
børnene være alene i et omfang, vi ikke
kan forestille os i dag. Hvorfor de også
kommer så langt med deres forehavende.
Til gengæld giver det også anledning til en
scene, jeg i første omgang fandt lettere
upassende: En skræmmende opsyns-
mand, ingen nogensinde har hørt ytre et
ord, sidder på sit kontor og ser på annon-
cer for seksuelle ydelser. Men ved nær me -
re eftersyn bevæger Jim og Emma sig
også rundt i en afspærret have - og en
slange slipper løs(!) Som tilskuer skal jeg

koble syndefaldsmyten til det, de to unge
er i færd med. Og så er vi tilbage ved, at fil-
men er sat i en anden og på mange måder
mere uskyldig tid.

Slutningen efterlod mig også overrasket:
Jim og Emma stiger til vejrs i deres heli-
umballon, men hvor Jim springer ud i tide
til at afprøve sin faldskærm, bliver Emma
siddende. Tilsyneladende føler hun sig
omsider fri af sin sygdom og sine foræl-
dres pres. Det er først i epilogen, at det går
op for én, at hun overlever og får et liv
sammen med Jim.

Spaceboy er en flot og medrivende film,
som jeg gerne vil anbefale til et nysgerrigt
og eftertænksomt publikum.

Indledning
Fortæl, at 1986 var en meget anderledes
tid, end den medlemmerne kender. Så de
skal være indstillede på, at nogle normer
ikke er de samme. Gør også gerne op-
mærksom på, at filmen ender (nogen-
lunde) lykkeligt.

Kim Bruun, 
Odense Filmklub for Børn & Unge

Spaceboy
Belgien 2021

Instr.: Olivier Pairoux
Medv.: Basile Grunberger, 
Albane Masson m.fl.
Censur: 7

Spilletid: 100 min.
Udl.: Angel Films
Prem.: Ingen DK bioprem.
Aldersvurdering: Fra 10 år
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SPIDER-MAN: NO WAY HOME
Handling
Handlingen fortsætter lige der, hvor den
første scene efter rulleteksterne i Far From
Home viste os, at Mysterio på alle platfor-
me afslører, at Peter Parker er Spider-Man
og udråber Peter som skurk. Det gør Peters
liv vildt besværligt, at hans hemmelige
identitet er afsløret og især at mange tror
på, at han er skurken. Det, at mange tager
stilling for og imod ham, påvirker alle om-
kring ham og han ønsker bare at være
ukendt. Derfor opsøger han Dr. Strange,
som på trods af opfordring til ikke at blan-
de sig, beslutter sig for at hjælpe.

Idet Dr. Strange er i gang med - på magisk
vis - at få alle til at glemme, at Peter Par-
ker er Spider-Man, går konsekvenserne op
for Peter og han får afbrudt Dr. Strange
flere gange med ændringer til besværgel-
sen. Det skaber en rift i Multiverset, som
giver adgang til personer fra andre univer-
ser. Mens Dr. Strange arbejder på at lukke
riften, skal Peter indfange alle der er kom-
met ind udefra. Peter får hjælp af MJ og
Ned, samtidigt med at de alle tre kæmper
med at forstå, at de alle har fået afslag på
deres ansøgninger, hvor især afslaget fra
MIT gør ondt.

Spider-Man får travlt med at fange skur-
kene Doctor Octopus, Electro, The Green
Goblin, Sandman og The Lizard. Det hele
er forvirrende fordi nogle af dem burde
være døde efter kampe med Spider-Man
og nu ikke kan genkende Peter, som Spi-
der-Man. De har alle kæmpet med andre
versioner af Spider-Man og befinder sig
pludselig i et andet univers end deres
eget. Da Peter vælger at prøve at hjælpe
dem i stedet for blot at sende dem retur,
går det først godt, men ender med at
koste tante May livet.

Heldigvis er det ikke kun skurkene som er
kommet til vores univers. Pludselig dukker
to andre Spider-Mans op i form af Toby
Maguire og Andrew Garfield! De tre Spi-

der-Mans danner fælles front mod skur-
kene og deler deres erfaringer, hvilket
viser vores Peter Parker, at livet kan leves
på forskellig vis og udfordringer kan
mødes med forskellige løsninger, som
giver forskellige resultater.

Det hele ender i et opgør, som først ser ud
til at lykkes, men også sætter Dr. Strange
på hårdt arbejde med at få lukket adgan-
gen til Mulitverset. For at hjælpe, vælger
Peter at alle skal glemme, hvem han er… 

Vurdering
Dette er den tredje film med Tom Holland
som Peter Parker aka Spider-Man. Det er
en klar fordel at have set Spider-Man:
Homecoming og Spider-Man: Far From
Home – og alle de gamle film - men den
fungerer også som en selvstændig film.
Filmen leger med tanken om, hvordan for-
skellige udgaver af det samme liv kan
leves og hvordan de valg vi træffer, har be-
tydning, som kan gå langt ud over, hvad vi
kan overskue af konsekvenser. Peter er en
ung mand, som overvældes af konse-
kvenserne af hans ønske om at være ano-
nym igen og som nu skal træffe en meget

stor beslutning. Det store spørgsmål er:
Hvis ingen kan huske, hvem man er, kan
man så bygge en relation op igen?

Det er nogle svære valg Peter skal træffe
og det hele er pakket ind i en superhelte-
film fyldt med action, men også humor til
at løfte stemningen. Her er emner som
filmklubber elsker; identitet, venskab,
kærlighed, valg og konsekvenser – ja, det
er en coming of age-film.

Indledning
Peter Parker blev superhelten Spider-Man,
da han blev bidt af en edderkop i et labo-
ratorium på en klasseudflugt. Nu er han
en erfaren helt, som har haft mange vilde
oplevelser med de voksne og etablerede
superhelte. Hans identitet som Spider-
Man har været hemmelig, men er nu af -
sløret og det gør livet besværligt! Der er to
scener efter rulleteksterne er begyndt.
Den første er vigtig at se – den til allersidst
er for Marvelfans.

Hanne Cramer Køppler, ‘Holger’
Slangerup Børne- og Ungdomsfilmklub 

Spider-Man: No way home
USA 2021

Instr.: Jon Watts
Medv.: Tom Holland, 
Benedict Cumberbatch m.fl.
Censur: 11

Spilletid: 148 min.
Udl.: SF Studios
Prem.: 16/12-21
Aldersvurdering: Fra 13 år
OBS! KAN KUN VISES TIL D. 16/12-22
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SPIRIT – EN FRI SJÆL
Handling
I fordums Vilde Vesten møder vi 12-årige
Lucky, der mistede sin mor som lille på
grund af en rideulykke. Faren efterlod
pigen hos en rig familie i storbyen, fordi
han blev ramt af dyb sorg. Den borgerlige
familie har forsøgt at opdrage Lucky til en
pæn ung dame med styr på etiketten,
men det passer slet ikke til pigens tempe-
rament. Efter at have udløst kaos flere
gange, bliver hun sendt ud på landet, hvor
hun skal genforenes med sin far i
westernbyen Miradero. Det at genforenes
med en far, som man ikke har kendt, skal
dog vise sig at være en svær øvelse. 

Fra toget oplever Lucky en flok vilde
heste, der anføres af den smukkeste
sandbrune hingst. På et øjeblik knytter
pigen bånd til den flotte hingst med den
sorte manke, der galoperer som en fri
sjæl. Lucky kalder den derfor Spirit - og
hendes indre hestepige vågner, for hun
har både lyst og talent for at ride. Faren
forbyder hende strengt at have noget som
helst med heste at gøre, da moren var en
berømt rytterske i et cirkus og omkom
under en rodeo-opvisning. Luckys liden-
skab for ridning bliver ikke mindre af, at
hendes bedste venner bliver den vilde ryt-
terpige Abigail - og Prue, staldejerens dat-
ter. 

Da Spirit bliver fanget af nogle brutale
cowboys, ser Lucky sit snit til at nærme
sig hesten og vinde dens tillid. Med tål-
modighed og gode æbler lykkes det for
Lucky at sætte sig op på Spirit, der ellers
aldrig er blevet redet på. Dette fremskridt
ødelægges, da skurkene får indfanget
 resten af Spirits flok. De flotte mustang-
heste kan sælges for mange penge, så de
læsses på et godstog og fragtes til en
havneby. Nu er det op til de tre veninder at
tage kampen op på en farefuld færd over
bjerge og dybe kløfter. Efter nogle hæs -
blæsende scener får pigerne forpurret
skurkenes onde planer og det lykkes dem

at befri Spirit og hans flok. Da hestene en-
delig slipper ud, kan den frie sjæl Spirit
igen nyde friheden på prærien. 

Vurdering
Fortællingen om den vilde hest, der ikke
lader sig tæmme, er åbenbart en fort-
løbende historie. I den første film Spirit –
Hingsten fra Cimarron, opstår et venskab
mellem den reflekterende hest og en ung
Lakota-kriger. En animationsfilm fra
2002, der dengang blev rost for at handle
om, at finde heltemodet i sig selv. Siden
2017 har Netflix taget bolden op og pro-
duceret hele 8 sæsoner af en serie om
Spirit. Det første afsnit her, Lucky og den
utrolige Spirit, svarer stort set til historien
i den aktuelle spillefilm, som derfor kriti-
seres for at være en unødvendig genind-
spilning. 

Selvom den sikkert er produceret til mål-
gruppen af hesteinteresserede piger mel-

lem 7-12 år, så rummer filmen også gode
karakterer og scener. Den moderløse
Lucky, der skal finde sig til rette hos sin far
og forstå sin fortid, behandles egentlig
fint; omend følelser som sorg, savn - og
det at føle sig udenfor - kunne foldes lidt
mere ud. Lucky genkender sit eget behov
for frihed i Spirit. Hendes tilnærmelser til
den vilde hingst vises i en rørende danse-
scene, der folder sig ud til tonerne af
tangomusik. Der var dog også afsnit, som
jeg fandt karikerede og lidt hektiske.

Indledning
Læg op til en let forståelig og underhol-
dende fortælling om, hvordan livet var i
det Vilde Vesten, hvor kærlighed til heste
og venskab er i centrum. Filmen handler
også om at finde sig selv og sin rolle.

Kirsten Østergaard Nielsen, 
Århus Børnefilm

Spirit - En fri sjæl
USA 2021

Instr.: Elaine Bogan
DK stemmer: Isabella Kjær-Westermann,
Donald Andersen m.fl.
Censur: A

Spilletid: 88 min.
Udl.: UIP
Prem.: 1/7-21
Aldersvurdering: Fra 8 år
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SYNG 2
Handling
Koalabjørnen Buster Moon lykkedes med
at gøre New Moon Theatre til et stort
lokalt hit, men han håber på meget mere.
Hans største drøm er at få skabt et
kæmpe sangshow i den berømte by Red-
shore (der har rigtig mange ligheder med
Las Vegas). Gennem ihærdighed, held og
en lille hvid løgn kommer han og vennerne
igennem nåleøjet og får overbevist den
meget skræmmende chef for Crystal En-
tertainment, ulven Jimmy Crystal, at han
skal satse på dem. 

Buster får hermed drømmen opfyldt. En
musical i Crystal Tower teatret, på den
største scene af dem alle. Der er bare et
lille bump på vejen - eller tredive. Først og
fremmest har han lovet Jimmy Crystal, at
han kan skaffe rockstjernen Clay Calloway
med i showet. En rockstjerne, der ikke har
sunget på scenerne i over 15 år, og som
lever et liv langt væk fra rampelyset, hvor
han sørger over konens død. Han har på
ingen måder lyst til at vende tilbage til
musikken, som var noget han havde og
delte med konen. Så Buster står overfor
en større udfordring. Han skal have over-
talt Clay til at medvirke - og så skal han
også lige få styr på Jimmy Crystals datter,
der pludselig har fået en stor rolle i hans
musical. Hvis ikke han lykkes med dette,
så er der meget der tyder på, at hans dage
er talte.

Alle de andre venner øver sig og gør klar til
at spille og synge deres roller i musicalen.
Men også de møder udfordringer. Gorillaen
Johnny har en danselærer, der tager al
modet fra ham. Elefanten Meena kæmper
med sin nervøsitet og generthed, særligt
da hun bliver forelsket i en issælger. Grisen
Rosita opdager pludseligt, at hun lider af
seriøs højdeskræk, hvilket ikke gør det
nemmere på så stor en scene. 

Både vennerne og Buster kommer dog
igennem alle udfordringerne, med hjælp

fra nye og gamle venner - og til sidst står
de på scenen sammen og fyrer et spek-
takulært show af, som publikum elsker.

Vurdering
Man har allerede sikret sig en del
kærlighed fra denne anmelder, når man
vælger at lægge ud med tonerne fra ‘Let’s
go crazy’ af Prince. Og det er netop også i
sangskvenserne, både de korte og de
lange, at filmen fungerer allerbedst. Selve
skabelonen til filmen har vi set før - og
klassisk for en 2ér skal vi nu opleve dem
stå sammen, møde udfordringer, nye
skurke og nye venner. Selve historiedelen
bliver derfor en anelse tam - men så igen,
det virker også til at være ret tamme dyr,
der har indspillet filmen. Tøhø. Men når
musikken spiller, så slippes fantasien, hu-
moren og fortælleglæden løs - og man
rives med af de gode stemmer, den glade
stemning og den idérige scenografi. 

I første film fulgte vi de talentfulde dyr, da
de stillede op til sangkonkurrence a la X
Factor. Deres historier kender vi, og de
bruges kun kort til at understrege
fortællingen i Syng 2. Af de nye roller,
træder figuren Clay Calloway tydeligst

frem. Et rørende portræt af en aldrende
hanløve, der mistede al sin rock-kraft,
efter hans kones bortgang. At han spilles
(og synges) af Bono fra U2 er lidt af et
scoop for filmen, som særligt den ældre
generation nok vil glædes over. Samme
aldersgruppe vil nok også finde det lidt
pudsigt, at hans stemme på dansk er
overtaget af Poul Krebs! Men dette er blot
et godt eksempel på, at filmen er særde-
les egnet som en god og hyggelig fami-
lieoplevelse - men også vil kunne fungere
godt i klubregi. 

Indledning
Det er altid relevant kort at skitsere hand -
lingen i den første film, når man viser en
efterfølger. Både så medlemmerne, der
ikke har set forgængeren kan følge med
fra start - så alle har historien i frisk
erindring. Ellers kan man fortælle kort om
nogle af de personer, der lægger stemmer
til musiknumrene, der synges på engelsk.
Udover Bono, så er kunstnerne blandt
andet Scarlett Johansson, Halsey, Pharrel
Williams, Reese Witherspoon og Matthew
McConaghey. 

Jan Frydensbjerg, Formand Filmudvalget

Syng 2
USA 2021

Instr.: Garth Jennings
DK stemmer: Stig Rossen, 
Poul Krebs m.fl.
Censur: 7

Spilletid: 110 min.
Udl.: UIP
Prem.: 3/2-22
Aldersvurdering: Fra 9 år
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SØSTRE – SOMMEREN VI 
FIK VORES SUPERKRÆFTER

Handling
Vega og Billie er søstre. Vega er 9 år og
helt normal, hun kan lide at planlægge og
læser altid vejledningen til LEGO-sæt. Bil-
lie er 5 år og helt modsat og tror på, at hun
har magiske kræfter. Mens deres mor er
indlagt på et psykiatrisk hospital tager
deres far søstrene med på fjeldvandring.
De pakker rygsækken og indlogerer sig på
en bondegård hos en ældre kvinde, hvor-
fra de går ud i den norske skov med telt og
sovepose. Alt er sjov og idyl, indtil deres
far pludselig falder ned i et hul i fjeldet,
brækker benet og smadrer sin telefon. 

Vega må nu træde i karakter som store-
søster, finde vej tilbage gennem skoven
og hente hjælp. Der går dog ikke længe før
Vega og Billie er faret vild og så handler
det om at holde håbet oppe. Heldigvis har
deres far lært dem at gøre alt til et even-
tyr og hvis bare man tror på det, så kan alt
ske. Efter flere dage i skoven finder de en-
delig tilbage til bondegården, men den
ældre kvinde er mere senil, end de var klar

over, så søstrene må selv lægge en plan for
at redde deres far. Vega og Billie finder ud
af, hvor meget de kan sammen, når det vir-
kelig gælder, og hvordan deres forskellighe-
der kan supplere hinanden. Vega får lavet et
hejseværk, så de kan få far op af hullet og
til de andres store overraskelse, hiver Billie
en oppustelig enhjørning op af tasken, så
de kan flyde på elven tilbage gennem sko-
ven. I mellemtiden har mor heldigvis fået
det bedre og familien kan genforenes.

Vurdering
En sød børnefilm om at holde sammen og
om, at man kan mere end man tror. Histo-
rien bliver fortalt i et roligt tempo med få
mindre dramatiske scener. Fra start får vi
fortalt, at far kommer til at falde ned i et
hul og pigerne kommer til at fare vild, så vi
er forberedt på lidt uhygge, men vi ved
også, at der kommer til at ske noget ma-
gisk. Filmen er en smule langtrukken og
særligt sekvensen, hvor søstrene er alene
i skoven er lang i forhold til, hvor lidt nyt
der sker undervejs. Søstrene Vega og Bil-

lie er dog godt selskab, de er seje og
kærlige - også når de bliver uvenner, som
søstre jo gør - og så tror de på sig selv.
Børn i alderen 5-8 vil garanteret have en
hyggelig oplevelse med denne film og vil
kunne relatere til søstrenes oplevelser og
deres familieliv. Der bliver også fint itale-
sat et tema om, at alle er forskellige, også
selvom man er i familie. Vi har hver især
vores egne unikke superkræfter og en fa-
milie fungerer bedst, når alle bidrager
med det, de kan.

Indledning
Nu skal vi høre om den sommer, hvor
søstrene Vega og Billie farer vild, deres far
falder i et hul og deres mor bare sover og
sover. Det er et eventyr, vi skal ud på sam-
men i den norske skov, og hvis I synes det
bliver lidt uhyggeligt, så skal I bare huske
på, at søstrene har superkræfter og derfor
kan klare alt, hvad de kommer ud for, så
længe de tror på sig selv og hinanden.

Anette Vibeke Jensen, DaBUF bestyrelse

Søstre – sommeren vi fik
vores superkræfter
Norge 2021

Instr.: Silje Salomonsen, 
Arild Østin Ommundsen
Censur: A

Spilletid: 78 min.
Udl.: Angel Films
Prem.: Ingen DK bioprem.
Aldersvurdering: Fra 6 år
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TERNET NINJA 2
Handling
Alt er ved det gamle hjemme hos Aske, og
så alligevel ikke. Efter at Aske tog afsked
med den ternede ninja, har hverdagen
indfundet sig, og teenagelivet er igen fyldt
med kærlighedskvaler og samvær med
den lettere irriterende familie, bestående
af moren Sirene, papfaren Jørn og pap-
broren Sune. Kæresten Jessica besvarer
aldrig rigtig Askes beskeder, så Aske bli ver
mere og mere i tvivl om, om hun er på vej
væk fra ham og ind i armene på en bad
boy. 

Aske har fortsat arbejde med at skabe ro
i forstæderne, men der mangler noget.
Der mangler den ternede ninja i hans liv,
som ændrede alt og fik ham til at få suc-
ces i skolegården og fremfor alt; tro på sig
selv. Heldigvis for Aske dukker ninjaen op
igen. I første omgang som et pindsvin,
men snart flytter den igen over i en ninja -
dukke-dragt, dog i helt forkerte farver og
da slet ikke i kashmere. Den ternede ninja
er vendt tilbage for at få Askes hjælp. Det
viser sig nemlig, at legetøjsfabrikanten,
Phillip Eberfrø, som Aske og ninjaen fik
ned med nakken i første film, har skaffet
beviserne mod sig af vejen og dermed er
kommet ud af det thailandske fangen-

skab. Dermed må det umage par igang
igen og sørge for, at Eberfrø får den
velfortjente straf. Heldigvis er der opstået
en mulighed for familieferie, da Jørn en-
delig er lykkes med et af sine tvivlsomme
salgsobjekter. Aske sørger for at destina-
tionen bliver Thailand, og familien tager
dertil uden at vide, at Aske har en plan, der
handler om alt andet end familiehygge og
solbadning. 

Sune opdager dog ved et uheld, at Askes
ninjadukke rent faktisk gemmer på en
handlekraftig og ilter sjæl, og han bliver
derfor en vigtig del af missionen. I Thai-
land møder de - også ved et tilfælde -
Onkel Stewart, der vanen tro har gang i
både alkohol og politisk ukorrekte hand -
linger. Det giver dog Aske, Sune og den
ternede ninja mulighed for at fuldføre
deres mission og få ram på Phillip Eberfrø.
Afslutningen bliver derfor en hæs-
blæsende jagt på legetøjsfabrikanten, der
ingen midler skyr for at slippe for, at blive
ramt af retfærdigheden.

Vurdering
Det burde næsten ikke være muligt at leve
op til de forventninger, som den danske
befolkning med rette havde til denne

efterfølger. Men som altid med Anders
Matthesen, så lykkes han med det, som
han sætter sig for. Filmen er en fantastisk
underholdende fortælling om både
teenageliv, familiekaos og det gode mod
det onde. Tilsat tilpas mængder af lår -
klaskende scener, tankevækkende sam-
fundskommentarer og et persongalleri,
man ikke kan andet end at elske. 

At handlingen denne gang udspiller sig i
Thailand, er et forfriskende pust, der giver
nyt liv til fortælllingen om den uret-
færdighed, der findes i verden. Ydermere
er opfølgeren her fyldt med vildere action-
sekvenser og nye overraskende vende -
punkter for historien om venskabet og
pagten mellem Aske og den ternede
ninja. Man kan næsten ikke andet end at
fryde sig over, at der tilsyneladende kom-
mer en tredje film (og bog) om dette
umage makkerpar. 

Animationen sidder lige i skabet og idérig-
dommen er kolossal. Og så er det svært
ikke at være taknemmelig over, at der er
så mange hints (under bæltestedet) til de
voksne. Filmens største stjerne er dog
Anders Matthesen og det persongalleri,
han så suverænt lægger stemme til. 

Indledning
Et kort oprids af afslutningen på den
første film, vil være relevant at indlede fil-
men med, så alle i salen husker, hvordan
det nu var, filmen sluttede. Knap 1 million
danskere så filmen i biografen, så det vil
nok være de færreste blandt publikum,
der ikke har set den. Derfor kan man også
bruge indledningen til at fortælle om An-
ders Matthesen - om hans øvrige film, og
hvad der gør ham til noget ganske særligt.
Måske endda fortælle, at han har mod-
taget Prås-prisen for sit arbejde med film
for børn og unge og hvad Prås-prisen er
for en størrelse.

Jan Frydensbjerg, Formand Filmudvalget

Ternet Ninja 2
DK 2021

Instr.: Anders Matthesen, 
Thorbjørn Christoffersen
Stemmer: Anders Matthesen, 
Louis Næss-Schmidt m.fl.
Censur: 11

Spilletid: 86 min.
Udl.: Nordisk Film
Prem.: 19/8-21
Aldersvurdering: Fra 9 år
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YAKARI PÅ STORE EVENTYR

Handling
Den lille indianerdreng Yakari lever sam-
men med sin sioux-stamme på prærien.
Han er en eventyrlysten dreng, der sam-
men med sine to venner og tro
følgesvend, hunden Hængeøre, øver sig i
at blive en rigtig kriger. Stammen må
følge de store bisoner for at overleve – og
for at kunne følge dem, må de fange vilde
heste. Derfor er mustanger det foretrukne
dyr. Yakari har længe udset sig en helt
særlig mustang, som bliver kaldt for Lille
Torden. 

Lille Torden har ingen kunnet fange, men
Yakari sværger, at netop den hest skal
blive hans. Under en middagslur i træ -
toppene viser Store Ørn sig for ham i
drømmene og lover ham en belønning for
at være tapper. Yakari og vennerne følger,
uden forældrenes viden, efter krigerne for
at fange heste til deres rejse, inden torna-
doer rammer området. De to venner væl-
ger at gå hjem, da området er for farligt,
men Yakari fortsætter rejsen sammen
med Hængeøre.

Yakari opdager Puma-indianere, der er
ved at indfange nogle heste; heriblandt
Lille Torden, der som den eneste undslip-
per. Yakari redder Lille Torden, da han sid-
der fastklemt i et klippeområde, og
derefter viser Store Ørn sig igen. Denne
gang giver han ham en gave: at kunne tale

med dyr. Sammen med Lille Torden red-
der de hestene fra at blive fanget, men
Yakari falder i floden og driver væk fra sin
hest. 

I sit forsøg på at finde hjem igen møder
Yakari forskellige dyr, der alle bliver hans
venner. De guider ham i den rigtige ret-
ning, og heldigvis lykkes det Lille Torden
og Yakari at blive genforenet. De to klarer
sig over de store bjerge og udholder
Moder Naturs voldsomme kræfter, indtil
Yakaris forældre finder ham og bringer
ham tilbage til stammen. Her afholder de
en ceremoni for at fejre hans mod, mens
Lille Torden forbliver Yakaris ven som en fri
hest. 

Vurdering
Det er ikke altid nemt, at finde de egnede
film til vores mindste i børnefilmklub-
berne. Her tænker jeg specielt på de  6-7
årige. Oftest skal man sidde og vælge
imellem et utal af mere eller mindre lar-
mende animationsfilm – typisk ameri -
kansk producerede - og vil man gerne pro-
gramsætte en realfilm, skal man lede
længe efter kvalitetsfilm.

Men heldigvis produceres der anima-
tionsfilm andre steder i verden, som vi kan
glædes over. Japan har en fin tradition for
animationsfilm, og i de senere år er eu-
ropæiske studier også kommet godt med.

Yakari på store eventyr er således en bel-
gisk/fransk/tysk co-produktion. Lavet på
baggrund af tegneserien af samme navn,
som kan spores helt tilbage til engang i
80’erne. Desuden har man på Ramasjang
kunnet se en række tegnefilm i seriefor-
mat om drengen Yakari.

Filmen er et eventyr eller rettere en dan-
nelsesrejse om en drengs mod og tapper-
hed i forsøget på at tæmme den vilde
hest. Som i et hvert andet godt eventyr,
skal Yakari overvinde en række forhind -
ringer på sin vej. Gennem sine oplevelser
og beslutninger lærer han at kunne begå
sig i verdenen, og da han kommer hjem, er
han en forandret dreng.

Filmen er enkel og forfriskende under-
spillet. Her er ingen vilde sidehistorier eller
overdrevne og manierende effekter, som
man efterhånden ser i rigtig mange ani-
mationsfilm. Filmens animation og især
smukke naturbaggrunde i flotte pastel-
farver er der kælet for og giver en fin
oplevelse. Dialogen er ligeledes enkel og
let at forstå

Yakari på store eventyr har allerede kunne
bookes i sidste sæson, og der er flere
klubber, som har haft den på program-
met. I Aarhus har vi vist den på vores
mindste hold med stor succes. Her har
den enkle og fine historie været et godt al-
ternativ til det mere larmende udbud af
film for denne målgruppe. Mangler jeres
klub en seværdig og smuk film for denne
målgruppe, så er Yakari på store eventyr
et oplagt valg.

Indledning
Det vil være oplagt at tale om eventyrtræk
i filmen. Desuden er temaet ‘mod’ godt at
tale om. Det at stå på egne ben og blive
moden. Indianske ritualer kunne også
være et emne.

Hans Peter Mehlsen, Aarhus Skolebio

Yakari på store eventyr
Frankrig 2021

Instr.: Toby Genkel, Xavier Giacometti
DK stemmer: Samuel Glem Zeuthen, 
Gordon Kennedy m.fl.
Censur: A

Spilletid: 80 min.
Udl.: Another World Entertainment
Prem.: 20/5-21
Aldersvurdering: Fra 6 år
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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 kvalitetsfilm
for de 3 til 7 årige børn. Det Danske Filminstitut tilbyder 33 filmpakker på DCP og stiller dem GRATIS til
rådighed. Alle filmpakker indeholder ét program fra 3 år og ét program fra 5 år - filmprogrammerne er
nøje kurateret ud fra målgrupperne.

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

OBS – Filminstituttet har samlet 3 filmpakker med titler uden dialog. 
Så hvis I f.eks. ønsker at tilbyde visninger for ukrainske flygtningebørn, er der her en mulighed.
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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 der-
imod benytter de billeder, der er tilgængelige på distributørernes pressesider, er der ingen problem ift. rettigheder,
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 billedtekst, der som minimum indeholder ’Titel’ og ’Distributør’. Hvis fotografen er nævnt ved navn, bør
han/hun også krediteres.

Enkelte distributører opdaterer jævnligt login oplysninger og nogle af nedenstående er derfor midlertidige. 

Der bliver også jævnligt ’ryddet op’ og det kan derfor være svært at finde materiale til ældre titler. Hvis I har proble-
mer, er I velkomne til at kontakte sekretariatet.

OBS – Vi har lagt en mappe med billeder fra årets katalog i Teams. Skriv til sekretariatet, hvis I ønsker at få adgang
til denne.

Distributører Hjemmeside Login Password

41Shadows www.41shadows.dk - presse

Angel Films www.angelfilms.dk - -

Another World E. http://www.anotherworldent.com/ - -

Camera Film www.camerafilm.dk film presse

Disney dam.gettyimages.com sekr@dabuf.dk Praasen2005

Filmbazar www.filmbazar.dk - -

SF Studios press.sfstudios.dk janne@dabuf.dk @Sekretariat2022

True Content E. truecontententertainment.com - -

Miracle Film www.miraclefilm.dk - -

Nordisk Film www.nfdfilm.dk nordisk presse

Reel Pictures www.reelpictures.dk - -

Scanbox www.scanbox.com film presse

Scandinavian Dropbox: https://bit.ly/ScandinavianFilmDistribution

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

UIP dam.gettyimages.com sekr@dabuf.dk Praasen2005

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

Herudover kan følgende sider anbefales (anmeldelser, data):

www.scope.dk

www.kino.dk 
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INSPIRATION TIL 
EKSTRA OPLEVELSER

I DIN KLUB
I år indeholder filmkataloget et par nye forslag foruden dem, vi har fundet aktuelle/relevante. Vi har samlet
alle tidligere forslag i et dokument, som kan findes på 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! Og også meget gerne dele i Facebook chatten.

HUSK I kan søge DUFs Lokalforeningspulje! 
Man kan søge puljen om støtte til projekter og/eller aktiviteter, der styrker jeres forenings arbejde med børn
og unge, samt støtte til anskaffelser - f.eks. udstyr eller materialer. Mindre beløb (under kr. 10.000,-) er særlig
velkomne, da DUF gerne ser en stor spredning i tilskuddene både geografisk og i forhold til foreningens
medlemsklubber, men der kan søges op til kr. 50.000,-

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/det-stoetter-vi/liv-i-det-lokale
https://nordeafonden.dk/soeg-stoette-til-projekt/her-bor-vi-puljen

WORKSHOP STOP MOTION 
m. Filmmagernes Verdensmål
I Filmmagernes verdensmål er vi 6 unge undervisere, der brænder for at lære børn at lave
film. Med en saks i hånden og ler under neglene giver vi børnene mulighed for at lære om
FN’s 17 verdensmål på en kreativ måde. Vi lærer børnene at bruge det kamera, de har i deres
lommer, så de kan lave film helt selv efter workshoppen. Det er altid en sjov og hyggelig dag
i filmens tegn, hvor børnene får mulighed for at lære både hinanden og filmmediet bedre at
kende. 

Målgruppe: 9-12 år
Længde på arrangementet: 4 timer
Kontakt: Maria Møller. Mail: maria@dabuf.dk

MGP Livestream
Hvert år i februar afholder DR ’MGP’ – en kæmpefest for børn i alderen 7-12 år. Herlev
Skolebio, Stenløse Børne- og Ungdomsfilmklub samt Ballerup Børne- og Ungdoms-
filmklub har gennem flere år livestreamet arrangementet i biografen for deres med-
lemmer. Børnene møder op i festtøj og højt humør og klubberne pynter op og serve-
rer børnechampagne mm.
Det er tilladt at livestreame arrangementet i biografen, så længe der IKKE tages
entré!

For mere info kontakt: Herlev Skolebio / Lise-Lotte Bjørkholt mail: LLB@nuuday.dk
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LØGNEFABRIKKEN 
- Film og oplæg om falske nyheder
Filminstruktør Jakob Gottschau tilbyder at vise sin film ’Løgnefabrikken – de falske
nyheder fra Rusland’ og gå i dialog om spredningen af misinformation på de sociale
medier. Jakob deltager gerne i arrangementer, hvor han vil uddybe filmens temaer
og lægge op til debat. Han har igennem flere år undersøgt politisk og religiøst mo-
tiveret manipulation på nettet, og har lavet flere andre film om disse temaer.

Filmen går tæt på de såkaldte troldefabrikker, hvor hundredvis af russere produce-
rer falske nyheder og spreder dem på de sociale medier via falske profiler. Filmen do-
kumenterer den systematiske manipulation, og afslører nogle af de iscenesatte vi-
deoer, der cirkulerer på nettet. Spredningen af falske nyheder udgør en trussel for alle
samfund. 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 be-
vidste om problemet.

Med Ruslands invasion af Ukraine er filmen (desværre) igen blevet højaktuel.

Målgruppe: Fra 6. klasse
Længde på arrangementet: 1 1/2 time
Kontakt Jakob Gottschau: Tlf. 2066 2662 / Mail: gottschau@gmail.com

CARL QUIST-MØLLER 
- Løgn og tegnefilms tricks 
Carl Quist-Møller er en fantastisk fortæller. Det er svært at holde styr på, hvornår løg-
nen tager over i historien. Carl formår både at underholde, informere og aktivere børn
og barnlige sjæle, når han optræder. Carl arbejder som freelance illustrator på sin
tegnestue Ej Blot Til Løgn og er blandt andet kendt for at have designet og animeret
Jungledyret Hugo. 

Carl har udviklet et særligt foredrag om tegnefilm til DaBUFs medlemsklubber. I fo-
redraget tegner og fortæller Carl om, hvordan man laver tegnefilm. Han viser story-
boards og bruger eksempler fra Jungledyret Hugo. Carl tegner eksempler live fra sce-
nen, og via et kamera rettet mod bordpladen, vises eksemplerne direkte op på bio-
graflærredet. Carl giver sjove tegnetricks til både nybegyndere og øvede og publikum
i salen tegner med. Det kan deles op i 2 x 35 minutter + pause.

Herudover har Carl flere typer arrangementer, som du kan få oplysninger om på
www.carlquistmøller.dk  – hvor der også findes en kontaktformular.

TRYLLEKUNSTNER – Lars Udengaard
“Ved I hvad det der U står for?” spørger Lars U. “Det står for UTROLIGT”

Med en stor portion humor har Lars U underholdt børn og voksne, siden han starte-
de i bedste Buster Oregon Mortensen stil, da han som 11 årig fyldte cykeltraileren
med tricks og kørte rundt med sit trylleshow. Børnene er med, når der skal trylles
med paraplyer, æg og mange andre skøre remedier. Slip legen løs og lad jer forbløf-
fe samtidig med, at I får et godt grin. Showet er henvendt til børn, men de voksne vil
også føle sig godt underholdt, når der leveres komik og magi.

Odsherred Børne- og Ungdomsfilmklub har i sæson 21-22 haft Lars på besøg til at
trylle for deres yngste gruppe, før visning af filmen ’Buster’ - og sender en anbefaling.

Kontakt: Lars Udengaard: 6013 0414 / Mail: kontakt@larsu.dk
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OLEG OG KRIGEN
- Robert-vinder for børn (og voksne)
Filminstruktør Simon Lereng Wilmont kan bookes til at komme 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 stor international aner-
kendelse og både en Robert og en Bodil for bedste dokumentarfilm.

Filmen beskriver hverdagen for 10-årige Oleg, som 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.

Med Ruslands invasion af Ukraine er filmen (desværre) igen blevet højaktuel.

Målgruppe : 9-16 år
Længde på arrangementet : 2 1/2 time
Kontakt Simon Lereng Wilmont: Tlf. 2292 1882 / Mail: simonlerengwilmont@gmail.com

BRUG DIT HJERTE SOM TELEFON – Wikke & Rasmussen
Michael Wikke & Steen Rasmussen - makkerpakkeret bag film som ’Hannibal & Jerry’, ’Flyvende Farmor’, ’Der var engang en
dreng – som fik en lillesøster med vinger’ og ’Gooseboy’ har i anledning af deres 30 års jubilæum i 2014 sammensat et særligt
program for hele familien: ’Brug dit hjerte som telefon’, hvor de viser klip fra deres mange produktioner, fortæller om deres film
og tv-serier og så bliver der selvfølgelig  også mulighed for at synge med på alle sangene. 

Wikke & Rasmussen kommer også gerne ud og beretter om deres arbejde med enkelte film, lige fra idé til den færdige film, som
de viser og fortæller om. 

OBS – fra sæson 22-23 vil alle Wikke & Rasmussens titler være tilgængelige på DCP!

For yderligere oplysninger om priser og indhold kontakt: 
Susanne Kier / E-mail: sk@kiercom.dk / Mob: 3118 6945 / www.kiercom.dk 
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FORORD
TIL FILMLISTEN

2022-23
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 frem-
skaffes, så længe der er danske rettigheder til filmene. 

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.
Enkelte titler er kun tilgængelige på DVD og/eller Bluray, det fremgår af kolonnerne 'BR' og 'DVD'. 
Vi har valgt at bibeholde kolonnerne, da en række titler ellers ville forsvinde helt fra listen - titler klubberne
stadig efterspørger.

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

Katalogblade (Filmkataloger 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 - NYH-22 X Ani. 7 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, KB-21 (X) Dok. 7 77 X 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 - NYH-22 Gys. 15 97 X UIP
A Quiet Place, USA 2018, KB-19 Gys. 15 95 X UIP
A simple favor, USA 2018 Dra. 11 116 X Nordisk
Abestjernen, Sverige 2021 - NYH-22 X Ani. 7 75 X SF Studios
About a girl, Tyskland 2014 Ung. u.censur 104 X X Filmbazar
After Ever Happy, USA 2022 - fra 1/3-23 Ung. Afv. 119 X Nordisk
After We Collided, USA 2020 Ung. 11 115 X Nordisk
After We Fell, USA 2021 Ung. 11 99 X Nordisk
After, USA 2019 Ung. 11 115 X Nordisk
A-ha - The Movie, Norge 2019 Dok. u.censur 90 X ØFP
Ainbo - Amazonas Vogter, Peru/Holland 2020 - NYH-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 fire, DK 2022 - fra 1/3-23 X Kom. Afv. Afv. X Nordisk
Alle for tre, 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
Ambulance, USA 2022 Act. 15 137 X UIP
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
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. u.censur 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
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

Bad Guys, USA 2022 - fra 1/1-23 X Ani. Afv. 100 X UIP
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. 11 101 X X Angel
Beautiful Boy, USA 2018, KB-19 Dra. 11 120 X Scanbox
Belfast, GB 2022 - NYH-22 Dra. 11 98 X UIP
Ben is back, USA 2018 Dra. 11 103 X UIP
Bien Maja - På nye honningeventyr Tyskland 2018, KB-19 X Ani. A 83 X UIP
Bien Maja og det gyldne æg, Tyskland/Australien 2020 - NYH-22 X Ani. A 88 X UIP
Bien Maja, Australien/Tyskland 2014, KB-16 X Ani. A 89 X UIP
Big Hero 6, USA 2014, KB-15 X Ani. 7 108 X X Disney
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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. u.censur 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
Black Widow, USA 2020 - NYH-22 Act. 11 134 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, KB-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 blir’ i familien, USA 2020 X Ani. 7 108 X UIP
Boy Behind the Door, The, USA 2021 Gys. 15 89 X AWE
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 - NYH-22 X Fam. A 92 X Nordisk
Bølle på Eventyr USA 2020, KB-21 X Ani. A 87 X UIP
Børnene fra Mount Napf, Schweiz 2011 Dok. u.censur 87 X ØFP

C.R.A.Z.Y., Canada 2005 Kom. 11 129 X Angel
Calamity Jane - Vestens Vilde Datter, Frankrig 2020, KB-21X 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
Candyman, USA 2021 Gys. 15 91 X SF Studios
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. 15 95 X Camera
Centaur, Kirgisistan 2018 Dra. u. censur 89 X X ØFP
Centervagt, DK 2021 X Kom. A 85 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 Adv. 11 109 X Nordisk
Chaplin: Cirkus, USA 1928 u.tale Kom. A 72 X Miracle
Chihiro og heksene, Japan 2001, KB-04 X Ani. 7 125 X 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
Clifford - Den store røde hund, USA 2021 - NYH-22 X Fam. A 97 X UIP
C’mon C’mon, USA 2022 Dra. A 108 X Scanbox
Coco, USA 2017, KB-18 X Ani. 7 105 X X Disney
CODA, USA 2021 - NYH-22 Ung. 7 111 X Nordisk
Cold Pursuit, Canada/USA/Norge 2018 Act. 15 119 X SF Studios
Comeback, DK 2015 X Kom. 11 90 X Nordisk
Comedy Queen, Sverige 2022 - NYH-22 Dra. 11 93 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, KB-21 X Ani. 7 95 X UIP
Cruella, USA 2021 - NYH-22 Dra. 11 134 X Disney
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Cutterhead, DK 2019 Thriller 15 84 X ReelPictures
Cykelmyggen og Minibillen, DK 2015 X Ani. A 74 X Nordisk
Da Hitler stjal den lyserøde kanin, Tyskland 2021, KB-21 Fam. 7 119 X X 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
Dating Amber, Irland 2020 Dra. 7 92 X X Angel
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 2, DK 2022 X Dra. Afv. Afv. X Scanbox
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 Uskyldige, Norge 2021 Gys. 15 135 X Camera
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 anden side, Sverige 2021 Gys. 15 87 X AWE
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, Tyskland/Mongolien 2020 - NYH-22 Dra. 7 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 magiske månerejse, Tyskland 2022 - NYH-22 X Ani. A 85 X X Angel
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
Der var engang en dreng - som fik en lillesøster. DK 2006 - NU PÅ DCP X Fam. A 90 X Miracle
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 2: In the Multiverse of Madness, USA 2022 - fra 1/10-22 Adv. Afv. 126 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

Filmkatalog 2022:Katalog 2008  06/04/22  10:00  Side 53



Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber54

Titel DK Genre Censur Min. 2D 3D BR DVD Udlejer
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
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
Du som er i himlen, DK 2022 X Dra. 15 85 X Scanbox
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
Encanto, USA 2021 - NYH-22 X Ani. 7 100 X Disney
Engle går i hvidt, Kina 2018 Dra. 15 107 X X ØFP
EN-TO-TRE-NU! DK 2016 X Ung. 11 97 X UIP
Erna i krig, DK 2020 X Dra. 15 100 X Scanbox
Eternals, USA 2021 Adv. 11 156 X Disney
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
Fack ju Goethe, Tyskland 2013 Kom. 15 119 X Angel
Falkehjerte, DK 1999 X Fam. A 80 X Angel
Familien Addams 2, USA 2021 X Ani. 7 94 X SF Studios
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, KB-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 og Nissehotellet, DK 2021 - NYH-22 X Fam. 7 91 X SF Studios
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, KB-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 9, USA 2020 Act. 11 142 X UIP
Fast & Furious: Hobbs and Shaw, USA 2019 Act. 11 134 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
Firestarter, USA 2022 Gys. Afv. Afv. X UIP
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
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Florida Project, The, USA 2018 Dra. 11 115 X Scanbox
Flugt, DK 2020 - NYH-22 X Dok. 15 90 X Reel Pictures
Flugten fra Østtyskland, Tyskland 2018 Dra. 11 126 X AWE
Flugten over grænsen, Norge 2020, norsk tale og tekst, KB-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
Flyvende Farmor, DK 2001 - NU PÅ DCP X Fam. A 78 X Miracle
Forsvundet til Halloween, DK 2021 - NYH-22 X Fam. 7 87 X Scandinavian
Fortællingen om Prinsesse Kaguya, Japan 2014 Ani. 7 137 X X Camera
Fra Balkonen, Norge 2017 Dra. 15 85 X X ØFP
Free Guy, USA 2021 Adv. 11 1150 X Disney
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

Gagarine, Frankrig 2021 - NYH-22 Dra. 7 98 X X Angel
Gemini Man, USA 2019 Act. 15 116 X UIP
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
Ghostbusters: Afterlife, USA 2021 - NYH-22 - til 18/11-22 Act. 11 124 X SF Studios
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
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
Glasværelset, Tyskland 2020 Dra. 7 93 X Angel
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, KB-21 Dok. 7 97 X Camera
Grinchen, USA 2018 X Fam. A 90 X UIP
Grusomme mig 3, USA 2017, KB-18 X Ani. A 90 X X UIP
Grænse, Sverige 2018 Dra. 15 110 X X Camera
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 Dok. u.censur 93 X ØFP
Gøg og Gokke, USA 2019 Dra. 7 98 X UIP

H for Happy, Australien 2019, KB-21 Fam. 9+ 98 X Angel
Hacker, DK 2019, KB-19 X Fam. 7 96 X Scanbox
Halloween Kills, USA 2021 Gys. 15 105 X UIP
Halloween, USA 2018 Gys. 15 106 X UIP
Hannibal & Jerry, DK 1996 - NU PÅ DCP X Fam. A 75 X Miracle
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
Honning Margrethe og Eventyrhaven, Frank./Luxemb. 2017 X Ani. 7 88 X SF Studios
Hopper og jagten på mørkets hamster, Belgien 2022 X Ani. 7 92 X Scanbox
Hotel Europa, Frank./Bosnien 2016 Dra. 15 85 X X ØFP
Houdini, DK 2014 X Ani. A 52 X Copenhagen B
Human Flow, Tyskland 2017 Dok. 11 140 X Nordisk
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Hunger Games - Catching Fire, USA 2013, KB-14 Adv. 11 146 X Nordisk
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
Hvidstengruppen 2: De efterladte, DK 2022 X Dra. 15 128 X Nordisk
Hvor Kragerne vender, DK 2021 X 7 90 X Nordisk

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
I wish the world was a paper plane, DK 2021 Dok. 7 66 X X Angel
Ida og Pjalte, DK 2021 - NYH-22 X Ani. A 90 X Copenhagen B
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
Ikke som de andre, Canada 2018 Dra. 11 102 X Angel
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
Intet, DK 2022 - NYH-22 X Ung 15 87 X SF Studios
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
Isle of Dogs, USA 2018 X Ani. 7 102 X Disney
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 er Zlatan, Sverige 2022 - fra 1/1-23 Dra. 7 102 X Nordisk
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
Jorden rundt på 80 dage, Frankrig 2021 X Ani. A 83 X SF Studios
Journal 64, DK 2018 X Dra. 15 118 X Nordisk
Jul i Bakkekøbing, Norge 2013 X Ani. A 76 X Nordisk
Julemand & Co., Frankrig 2021 X Fam. 7 92 X X Angel
Julemandens Datter, DK 2018, KB-19 X Fam. 7 94 X Scanbox
Julemandens Datter: Jagten på Kong Vinters krystal, DK 2020, KB-21 X Fam. 7 91 X Scanbox
Jungle Cruise, USA 2021 - NYH-22 Adv. 11 127 X Disney
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
Jurassic World: Dominion, USA 2022 - fra 1/1-23 Adv. Afv. Afv. X UIP

Kagekampen, Tyskland 2020, KB-21 X Ani. A 78 X X Angel
Kaninbjerget, GB 1978, NY dig. Kopi, KB-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
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Kidnapning, DK 2017, KB-18 X Fam. 7 81 X UIP
Kiki - den lille heks, Japan 2014, NY Live-action udg. X Ani. A 109 X X Angel
Killing Ground, Australien 2016 Gys 15 89 X X Angel
Kim Kanonarm og rejsen mod verdensrekorden, DK 2021 X Dok. 11 97 X Angel
Kindness of Strangers, The, DK 2019 Dra. 11 115 X SF Studios
King’s Man, The, USA 2022 Act. 15 131 X Disney
Kirikou og Troldkvinden, Belgien 1998, KB-01 X Ani. A 74 X Angel
Kiwi & Strit, DK 2016 u.tale Ani. A 36 X Copenhagen B
Klassefesten 2, DK 2013 X Kom. 11 95 X Nordisk
Klassefesten 3, DK 2016 X Kom. 7 101 X Nordisk
Klassefesten, DK 2011 X Kom. 11 95 X Nordisk
Klienten, DK 2022 X Gys. 15 95 X Scandinavian
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, Norge 2020, KB-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
Krummerne - Det er svært at være 11 år, DK 2022 - NYH-22 - fra 1/1-23 X Fam. A 84 X Nordisk
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, KB-21 X Fam. 7 96 X X Angel
Last Christmas, USA 2019 Kom. A 102 X UIP
Last Duel, The, USA 2021 Dra. 15 152 X Disney
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 X Camera
Life, Animated, USA/Frankrig 2016 Dok. 7 92 X X Miracle
Lightyear, USA 2022 - fra 1/12-22 X Ani. Afv. Afv. X Disney
Lille Allan - den menneskelige antenne, DK 2022 - fra 1/1-23 X Ani. 7 80 X Nordisk
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 - DK voice-over X Fam. TFA 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
Lost City, The, USA 2022 - fra 1/1-23 Act. Afv. 92 X UIP
Love & Friendship, Frankrig m.fl. 2016 Dra. A 92 X X Angel
Love, Simon, USA 2018, KB-19 Ung 7 109 X Disney
Lucky Luke: Mod Vest, Frankrig 2008, KB-09 X Ani. A 90 X Angel
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Lucky, USA 2017 Dra. A 88 X X AWE
Luna og den magiske krystal, Tyskland 2020, KB-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, KB-21 X Fam. 7 88 X X Angel
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, KB-21 X Ani 7 88 X X Angel
Marcus og Martinus, Norge 2016 Dok. A 86 X X X Scanbox
Margrete den Første, DK 2021 X Dra. 11 121 X SF Studios
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
Marry Me, USA 2022 Kom. A  112 X UIP
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
Matthias & Maxime, Canada 2019 Dra. 11 119 X Angel
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
Mikro og Diesel, Frankrig 2015 Kom. 13+ 105 X X Angel
Milla, Australien 2020, KB-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
Minari, USA 2020 Dra. 11 115 X Scanbox
Minder fra i går, Japan 1991 Ani. A 118 X Camera
Minding the Gap, USA 2018, KB-21 Dok. 11 93 X X Angel
Mine brødre og mig, Frankrig 2021 Dra. Afv. 108 X Angel
Minions, USA 2015, KB-16 X Ani. 7 91 X X UIP
Minions: Historien om Gru, USA 2022 - fra 1/1-23 X Ani. Afv. 90 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 Dra. 11 90 X ØFP
Miss Viborg, DK 2022 X Kom. 11 99 X Scanbox
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
Model, The, DK 2015 Dra. 15 108 X Nordisk
Mommy, Canada 2014 Dra. 15 137 X X Camera
Mona Lisa and the Blood Moon, USA 2022 Gys. Afv. 106 X Scanbox
Monos, Colombia 2019 Dra. 15 102 X X Angel
Monsieur Lazhar, Canada 2011 Dra. 15 94 X X ØFP
Monster Hunter, USA 2020 - til 24/3-23 Act. 11 103 X SF Studios
Monsterfamilien – Den uperfekte mission, Tyskland 2021 - NYH-22 X Ani. 7 103 X Scanbox
Monsters University, USA 2013 X Ani. 7 111 X X Disney
Moonfall, GB 2022 Act. 11 130 X UIP
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
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Mumifars Eventyr, Finland 2021 - fra 1/1-23 X Ani. Afv. 72 X X Angel
Mumitroldene på sommerferie, Finland 2014 X Ani.  A 80 X X Angel
Mumitroldenes Vinter - Bliver det jul i år?, Finland/Polen 2017X Ani. A 82 X X Angel
Mummy, The, USA 2017         Gys. 15 107 X UIP
Murina, Kroatien 2021 - fra 1/1-23 Dra. Afv. 96 X X Angel
Mus og ræv i den syvende himmel, Tjekkiet 2021 X Ani. 7 80 X X Angel
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
Natten har øjne, DK 2022 - fra 1/1-23 X Gys. Afv. Afv. X Nordisk
Nattergalen, Frankrig/Kina 2013 Dra. A 100 X X Filmbazar
Nausicaä – fra vindenes dal, Japan 1984 Ani. 11 116 X X Camera
Neon Demon, The, DK/Frankrig/USA 2016 Gys. 15 110 X Scanbox
Nerve, USA 2016, KB-17 Act. 11 96 X Nordisk
New Kid, The, Frankrig 2015 Dra. 5-8 kl. 81 X X Angel
Night Moves, USA 2013 Dra. 15 112 X X Angel
Niko 2 - De Flyvende Brødre, Finland, DK 2012 X Ani. 7 76 X X Nordisk
Ninjababy, Norge 2021 Dra. 11 103 X ØFP
No Escape, USA 2015 Gys. 15 91 X X Angel
No time to die, USA 2021 - NYH-22 Act. 11 164 X SF Studios
Nobody, USA 2020 Act. 15 92 X UIP
Nomadland, USA 2020 Dra. A 108 X Disney
Nope, USA 2022 - fra 1/1-23 Gys. Afv. Afv. X UIP
Nordvest, DK 2013 X Dra. 15 91 X Nordisk
Northman, The, USA 2022 - fra 1/9-22 Act. Afv. 136 X UIP
Nr. 7, DK 2016 X Gys. 10+ 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
Oklingerne - Velkommen til Hørmestrup, Tyskland 2021 X Ani. A 86 X AWE
Old Boys, UK 2018, KB-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. u.censur 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 - Tjep på sneeventyr,  USA 2019, KB-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
Pagten, DK 2021 X Dra. 7 115 X SF Studios
Palm Springs, USA 2020, KB-21 Kom. 11 90 X AWE
Papicha, Frankrig 2019 Dra. u.censur 108 X X Angel
Parasite, Sydkorea 2019 Dra. 15 132 X X X Camera
Patriarken, NZ 2016 Dra. u.censur 103 X X X ØFP
Patriots Day, USA 2016 Dra. 15 133 X Nordisk
Paw Patrol: Filmen, USA 2020 - NYH-22 X Ani. A 87 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, Tyskland 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
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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 - til 9/6-23 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
Petite Maman, Frankrig 2021 Dra. A 72 X X Angel
Pigen, Moderen og Dæmonerne, Sverige 2016 Dra. 15 93 X X X ØFP
Pil’s Eventyr, Frankrig 2022 - NYH-22 X Ani. 7 89 X UIP
Pinnochio,  Italien 2012, KB-14 X Ani. 7 81 X X Angel
Pinocchio, Italien 2020 + org. version, KB-21 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 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
Playground, Belgien 2021 Dra. 15 72 X X Angel
Ponyo på klippen ved havet, Japan 2008, KB-10 X Adv. 7 100 X 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
Proxima, Frankrig 2020 Dra. 7 107 X X Angel
Psychobitch, Norge 2019, KB-20 Ung. 13+ 111 X X Angel
På toppen af verden, DK/Frankrig 2015, KB-17 X Ani A 81 X SF Studios

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
Raya og den sidste drage, USA 2021 + org. version, KB-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, KB-21 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
Robotbror, DK 2022 - NYH-22 X Fam. 7 84 X Scanbox
Rocketman, GB 2019 Dra. 11 121 X UIP
Rocks, GB 2021, KB-21 Dra. 7 93 X X Angel
Romys Salon, Holland 2019 X Fam. A 90 X X Angel
Ron - virker næsten altid, USA 2021 - NYH-22 X Ani. 7 106 X Disney
Ronal Barbaren, DK 2011, KB-12 X Ani 11 90 X X Nordisk
Rose, DK 2022 X Dra. 11 106 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

S#!%HOUSE (Shithouse), USA 2021 Ung. 7 100 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
Scream 5, USA 2022 Gys. 15 114 X SF Studios
Secret Headquarters, USA 2022 - fra 1/1-23 Adv. Afv. Afv. X UIP
See for me, Canada 2021 - fra 1/1-23 Hor. 15 92 X X Angel
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
Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, USA 2021 Adv. 11 132 X Disney
Shape of water, The, USA 2017 Dra. 15 123 X Disney
Shelley, DK 2016 Gys. 15 93 X Scanbox
Shorta, DK 2020, KB-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
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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
Skyggen i mit øje, DK 2021 X Dra. 15 117 X SF Studios
Skyscraper, USA 2018 Act. 11 102 X UIP
Skønheden og Udyret, USA 2017 + org. version, KB-17 X Adv. 7 129 X X Disney
Slalom, Frankrig 2020 Dra. 15 92 X X Angel
Smagen af Toscana, Italien 2018 Dra. A 94 X AWE
Small Country, Frankrig 2020 Dra. Afv. 111 X Angel
Snake Eyes: G.I. Joe Origins, USA 2021 Act. 11 121 X UIP
Snowden, Tyskland/USA 2015 Dra. 11 135 X X X Scanbox
Solens Børn, Iran 2021 - NYH-22 Dra. 11 99 X X Angel
Sommeren 1993, Spanien 2017 Dra. u. censur 96 X X ØFP
Sommeren ‘85, Frankrig 2021 Drama 11 101 X X Camera
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
Sonic the Hedgehog 2, USA 2022 - fra 1/1-23 X Fam. 7 120 X UIP
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
Spaceboy, Belgien 2021 - NYH-22 Fam. 7 100 X X Angel
Sparrows, DK/Island 2015 Dra. 15 99 X X X ØFP
Spectre, USA 2015 Act. 11 148 X SF Studios
Spider-Man: No way home, USA 2021 - NYH-22 - til 16/12-22 Act. 11 148 X SF Studios
Spioner på Missioner, USA 2019 + org. version, KB-20+21 X Ani. 7 102 X Disney
Spiral: From the legacy of saw, USA 2021 Gys. 15 93 X Nordisk
Spirit - En fri sjæl, USA 2020 - NYH-22 X Ani. A 88 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
Star Trek: Beyond, USA 2016 Act. 11 122 X X UIP
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
Sune vs. Sune, Sverige 2018, KB-20 X Fam. 8+ 89 X Nordisk
Superkatten Zorba, Italien 1998 X Ani. A 80 X Angel
Syng 2, USA 2021 - NYH-22 X Ani. 7 110 X UIP
Syng, USA 2016, KB-17 X Ani. A 108 X X UIP
Systembryder, Tyskland 2020, KB-21 Dra. 15 125 X X Angel
Syv minutter over midnat, USA 2016, KB-17 Dra. 11 108 X SF Studios
Søstre - sommeren vi fik vores superkræfter, Norge 2021 - NYH-22 X Fam. A 78 X X Angel
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 - NYH-22 X Ani. 11 86 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: Love and Thunder, USA 2022 - fra 1/12-22 Act. Afv. Afv. 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
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Til Sama, Syrien 2019 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
Tomb Raider, USA/GB 2018 Act. 11 118 X SF Studios
Tomboy,  Frankrig 2011, KB-14 Dra. 7 82 X X Angel
Top Gun: Maverick, USA 2022 - fra 1/1-23 Act. Afv. Afv. X UIP
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, KB-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 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
Und morgen die ganze welt, Tyskland 2021 Dra. 15 111 X X Angel
Under Sandet, DK 2015 X Dra. 15 105 X Nordisk
Undercover, DK 2016 Kom. 11 95 X X X Scanbox
Underdog, Sverige/Norge 2014 Dra. u.censur 97 X X Filmbazar
Underverden, DK 2016, KB-17 Act. 15 112 X X X Scanbox
Unge Ahmed, Belgien 2019, KB-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, KB-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
Venuseffekten, DK 2021 X Kom. 11 104 X Scanbox
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
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
Vildmænd, DK 2022 X Kom. 15 102 X Nordisk
Villads fra Valby, DK 2015, KB-16 X Fam. A 78 X UIP
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, KB-20 Ani. 7 114 X X Camera
Weight of elephants, The, DK/NZ 2012 Dra. u.censur 87 X ØFP
Wendy, USA 2020 Dra. 11 111 X UIP
West Side Story, USA 2021 Dra. 11 156 X Disney
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
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Winnetous Søn, Tyskland 2015 X Fam. 7+ 91 X X Angel
Wolf and Sheep, DK/Sverige 2016 Dra. u.censur 86 X X X ØFP
Wolfpack, The, USA 2015 Dok. 11 90 X X Miracle
Woman in black 2: Angel og death, The, Canada 2014 Gys. 15 98 X Scanbox
Wonder, USA 2017, KB-18 Dra. 7 113 X Nordisk
Wonderstruck, USA 2017 Dra. 11 117 X Scanbox
Workshop, Frankrig 2017 Dra. u.censur 113 X X Angel
Wrong Turn: The Foundation, USA 2021 Gys. 15 109 X AWE

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

Yakari på store eventyr, Frankrig 2021 - NYH-22 X Ani. A 80 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

Uddrag af almindelige vilkår
for aftaler mellem biografer og filmudlejere

Mellem DANSKE BIOGRAFER (DB)
og FORENINGEN AF FILMUDLEJERE I DK (FAFID)

§2: IKKE-OFFENTLIGE FORSTILLINGER

Stk. 1: Udlejere er berettiget til at stille film til rådighed for ikke-offentlige forestillinger. For så vidt der mellem
FAFID og en forening eller institution er indgået skriftlig aftale om udlejningsvilkår for sådanne forestillinger i
eller uden for biograferne, gøres DB bekendt med sådanne aftaler.

Stk. 2: Ikke offentlige visninger er visninger af levende billeder i alle former og formater
a) hvor offentlig adgang ikke er tilladt
b) hvor der ikke opkræves entre
c) hvorom der ikke må tilgå pressen information
d) og hvor der ikke må annonceres, plakateres eller på anden måde bekendtgøres overfor en ubestemt kreds.
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