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’Den store biografdag’ sætter dansk film på
rekordkurs
Hele 147.054 publikummer tog søndag imod biografernes invitation om at deltage i
DEN STORE BIOGRAFDAG 2013
- og det var danske film, som var de foretrukne. ”Kvinden i buret”, ”Antboy” og ”Olsen Banden på dybt
vand” trak tusindvis af biografgængere. En film med dansk islæt var tilmed også blandt de mest sete:
”Captain Phillips”, som jo foregår ombord på ’Maersk Alabama’.
Dagen gav dermed dansk film et stort skub i retning af national rekord for 2013.
Hele 3.472.833 har foreløbig sat sig i biografernes magelige stole for at se danske film og markedsandelen
er pr. d.d. hele 32,2% i 2013.
Dermed står rekorden fra 2008 står for fald. I det år havde dansk film et ualmindeligt godt tag i publikum
med i alt 4.275.000 tilskuere.
Der mangler dermed i år kun 802.167 tilskuere for at slå rekorden og det er langt fra utænkeligt, når man
betragter den holdbarhed de aktuelle danske film på programmet udviser og hvad vi endnu har i vente:
Anne-Grethe Bjarup Riis’ familiesaga ”Tarok”, Nils Malmros’ til dato mest personlige film ”Sorg og glæde”
og Lars von Triers længe ventede ”Nymphomaniac”.

Den Store Biografdag den 27. oktober
– danskernes fortrukne film den dag:
# Titel
1 Kvinden i buret (DK)
2 Captain Phillips (US)
3 Olsen Banden på dybt vand (DK)
4 Antboy (DK)
5 Jackass Presents: Bad Grandpa (US)
6 Turbo (US)
7 Escape Plan (US)
8 Planes (US)
9 Farvel til Mafiaen (US)
10 Diana (UK)

TOP 10 - 2013
pr. 27. oktober:
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Titel
Jagten (DK)
Kvinden i buret (DK)
Min søsters børn i Afrika (DK)
Alle for to (DK)
Spies og Glistrup (DK)
De urørlige (FR) **
Iron Man 3 (US)
Grusomme mig 2 (US)
Fast and Furious (US)
Croods (US)

Tilskuere
672.512
574.655 *
414.662
392.118
326.235 *
300.563
276.956
266.388 *
247.658
209.850

*) Vises fortsat i de danske biografer
**) Premiere i 2012, tilskuerantal i 2013

”Biografbesøget fejrer store triumfer i disse år og som bonus er det i år vore nationale film, som er
danskernes fortrukne. Det kan man kun glæde sig over,” udtaler Michael Fleischer, Formand, Foreningen
af filmudlejere i Danmark
”2013 bliver et jubelår ikke alene for biograferne, men så sandelig også for dansk film. Vi vil gerne benytte
lejligheden til at takke publikum for den kolossale opbakning biograferne nyder i disse år,” udtaler Kim
Pedersen, Formand, Brancheforeningen Danske Biografer
København, den 28. oktober 2012
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