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Hurra for Spies & Glistrup!
Ovenstående glædesråb er der flere årsager til.
”Spies & Glistrup” reddede nemlig dansk film, inden det nationale besøgstal gik helt og aldeles
i stå. For første gang i umindelige tider var det samlede tilskuerantal til danske film, inden for
en uge i perioden 22. til 28. august, nemlig et stort rundt 0.
Det har Christoffer Boes film rettet op på.
Den nationale
”Spies
&
mikroskopiske
stratenrøvere,

markedsandel var i august, inden
Glistrup”
fik
premiere,
på
0,4%. Inklusiv filmen om de to
blev dette tal hævet til 7,1%.

De første 8 måneder er det samlede besøgstal til
danske film på 2.327.643 og markedsandelen er
samlet 27,8%.
”Spies & Glistrup” blev de første 4 dage set af
53.350 (incl. for-premierer – i alt 64.212
tilskuere.) Det er den bedste åbning i Danmark i
over 3 måneder. Ikke siden ”Fast & Furious 6”
væltede biograferne i weekenden den 23.-26.
maj, er nogen åbning set større. Både
”Superman”, ”Grusomme mig 2” og ”Monsters
University” blev sat skakmat.
Jo, der er god grund til at hylde dette flotte
comeback for dansk film.
Over sommeren er der offentligt blevet råbt
”møgsommer”,
om
besøgstallet
over
ferieperioden.
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Udarbejdet af Brancheforeningen Danske Biografer

Titel
Jagten (DK)
Min søsters børn i Afrika (DK)
Alle for to (DK)
De urørlige (FR) **
Iron Man 3 (US)
Grusomme mig 2 (US)
Fast and Furious 6 (US)
Croods (US)
Django Unchained (US)
Les Miserables (US)
Otto er et næsehorn (DK)
A Good Day to Die Hard (US)
Kon-Tiki (N)
Hobbitten: En uventet rejse (US) **
Tømmermænd tur-retur (US)
Silver Linings Playbook (US)
Monsters University (US)
Vilde Rolf (US)
Man of Steel (US)
World War Z (US)
Life of Pi (US) **
Den store Gatsby (US)
Now You See Me (US)
Nordvest (DK)
MGP-Missionen (DK)

Kilde: FAFID

Tilskuerantal
672.512
413.323
392.118
300.560
276.956
249.388 *
247.658
209.850
207.625
193.887
190.226
185.399
176.988
164.379
163.230
159.482
153.975 *
151.930
140.414
123.064 *
116.239
111.927
109.837 *
104.196
101.843

På et tidspunkt, hvor det samlede besøgstal
ligger foran det fantastiske biografår 2012, er
der slet ikke overordnet grundlag for den slags
mishagsytringer. Faktisk er det kun juli måned,
*) Vises fortsat i biograferne **) Premiere i 2012 –
som isoleret ikke levede helt op til sidste år og tilskuerantal i 2013
det skyldes alene én omstændighed: I juli har
biograferne manglet én enkelt film i samme klasse som sidste års ”The Dark Knight Rises”. Maj
og august har på landsplan ligget flot over sidste år, juni måned nogenlunde på niveau.
De første 8 måneder af 2013 er tilskuerantallet fortsat foran jubelåret 2012. Til dato har
8.386.255 sat sig i biografernes magelige stole.
Så hvad i himlens navn er der at være ked af?

Hvis man så let går i panik og føler anledning til rædselsskrig over, at der i en periode på 4
uger, ud af årets 52, mangler én sølle film, er biografbranchen ikke anbefalelsesværdig at
beskæftige sig med.
Når det sker – og det vil uundgåeligt altid ske – gælder det om at holde hovedet koldt og
fokusere på det store billede.
I august måned var det, udover ”Spies & Glistrup”, først og fremmest ”Blue Jasmine”,
”Grusomme mig 2”, ”Pacific Rim”, ”Drengerøve 2”, ”Familien Miller” og ”Elysium”, som har
stået for månedens flotte samlede besøgstal.
I september vil ”Spies & Glistrup” helt sikkert æde en stor del af det samlede besøgstal, men
der er også håb om at ”Smølferne 2”, ”The Butler”, Disneys ”Flyvemaskiner” og ”Diana” vil
gøre sig stærkt gældende.
København, den 2. september 2013
Kim Pedersen
Formand, Brancheforeningen Danske Biografer

