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Biopics i 2016
Ikke mindre end 27 biopics – d.v.s. film som er baseret på virkelig personer eller begivenheder – er foreløbig linet op
på biografernes premierekalender i 2016.
Året vil blandt andet byde på nærmere bekendtskab med så forskellige skæbner om Steve Jobs, Tordenskjold, Einar
Wegener, Eddie ’the Eagle’ Edwards, Jesse Owens, Edward Snowden og Florence Foster Jenkins.
Der tages forbehold for premieredatoer.
KOLLEKTIVET
(Nordisk) DK-premiere: 14/1-2016. (Drama)
Hjemmeside: Trailer: http://dk.filmtrailer.com/cinema/50189/kollektivet
Med Ulrich Thomsen, Trine Dyrholm, Lars Ranthe og Fares Fares. Instr.: Thomas Vinterberg (”De
største helte” (61.168), ”Festen” (403.642), ”It’s All About Love” (50.723), ”Dear Wendy”
(14.693), ”En mand kommer hjem” (28.472), ”Submarino” (48.837), ”Jagten” (651.818) og ”Far
From the Madding Crowd” (121.500)).
Filmen kaster publikum ud midt-70'erne, hvor drømmen om frihed og fællesskabet er på sit
højeste. I kollektivet kan man være frie og lykkelige sammen. Men da en ung elskerinde til en af
beboerne flytter ind trænger virkeligheden sig på og truer med at gøre en ende på både familie,
venskab og drømmen om at være sammen.
Vinterbergs niende spillefilm. Baseret på teaterstykket af Mogens Rukov og instruktøren selv. Budget:
33,5 mio. (4. film i Biografklub Danmark-programmet 2015/16)
STEVE JOBS
(2:02) (UIP/Universal) DK-premiere: 21/1-2016. (Biografisk film)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt2080374/
Trailer: http://dk.filmtrailer.com/cinema/17778/steve-jobs
Med Michael Fassbender, Kate Winslet, Seth Rogen, Jeff Daniels og Katherine Waterston. Instr.:
Danny Boyle. (”Mord mellem venner” (40.445), ”Trainspotting” (73.764), ”Et ikke helt almindeligt
liv” (16.258), ”The Beach” (98.708), ”28 dage senere” (27.240), ”Sunshine” (26.852), ”Slumdog
Millionaire” (212.336) og ”127 Hours” (16.981)). Efter en roman af Walter Isaacson.
Hans passion og opfindsomhed har været den drivende kraft bag den digitale tidsalder. Men at
drive den revolutionere teknologi fremad havde også ofre. I sidste ende påvirkede det hans
familieliv og muligvis hans helbred. I denne afslørende film afsløres de prøvelser og triumfer det
moderne geni, den afdøde administrerende direktør for Apple inc. Steven Paul Jobs, gennemlevede.
Vi må sandt fordydende håbe denne film bliver mere succesfulde end Jobs-filmen fra 2013. Den blev set
af 18.945 i Danmark.
THE MAN WHO KNEW INFINITY
(1:48) (Nordisk) DK-premiere: 21/1-2016. (Drama)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt0787524/
Trailer: Med Jeremy Irons, Dev Patel og Stephen Fry. Instr.: Matt Brown. Efter en roman af Robert
Kanigel.
Efter at have vokset op i det fattige Madras, Indien, får Srinivasa Ramanujan adgang til
Cambridge University under 2. Verdenskrig, hvor han bliver en pioner i matematiske teorier,
under vejledning af hans professor, G.H. Hardy.
Beskrivelser af akademiske genier er in.
THE BIG SHORT
(UIP/Paramount) DK-premiere: 28/1-2016. (Drama)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt1596363/
Trailer: http://dk.filmtrailer.com/cinema/50085/the-big-short
Med Brad Pitt, Christian Bale, Ryan Gosling og Steve Carell og Karen Gillan. Instr.: Adam McKay
(”Anchorman” (968), ”The Other Guys” (32.003) og ”Anchorman: Fortsat flimmer på skærmen”
(24.058)). Baseret på en bog af Michael Lewis.
Om mændene der tjente millioner på den økonomiske krise.
Ironisk nok måtte både Pitt, Bale, Gosling og Carell gå væsentlig ned i løn for at denne
film kunne blive til noget.
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THE FINEST HOURS
(WD) DK-premiere: 28/1-2016. (Drama/thriller)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt2025690/
Trailer: http://dk.filmtrailer.com/cinema/17812/the-finest-hour
Med Chris Pine, Kyle Gallmer og Ben Foster. Instr.: Craig Gillespie. (”Mr. Woodcock” (16.798),
”Lars and the Real Girl” (11.153), ”Fright Night” (6.886) og ”Million Dollar Arm”).
Et drama om to forliste olietankere og redningsmandskabets forsøg på at redde skibenes
besætninger i 1953.
To olietanker, én redningsaktion. Budget: $85 mio. (Udsendes også i 3-D)

TORDENSKJOLD OG KOLD
(Filmcompagniet/SF) DK-premiere: 28/1-2016. (Drama)
Hjemmeside: http://www.dfi.dk/Nyheder/FILMupdate/2014/oktober/Tordenskiold-og-hanskammertjener.aspx
Trailer: Med Jakob Oftebro og Martin Buch. Instr.: Henrik Ruben Genz. (“En som Hodder” (146.702),
“Kinamand” (26.217), “Frygtelig lykkelig” (266.795) og ”Undskyld jeg forstyrrer (85.954)).
Året er 1720, freden er underskrevet, krigen er slut, og søhelten Tordenskiold aner ikke, hvad han
skal stille op med sit liv. Hans kammertjener, Kold, overtaler den 29-årige viceadmiral til at tage
på frierfærd til England, men turen udvikler sig til en morsom og grotesk rejse fra Christianshavn,
ned gennem Danmark, over grænsen og ind i de nordtyske riger.
Filmen skildrer venskabet mellem den norsk-danske søhelt, Tordenskjold, og hans tjener. Budget: kr.
35,7
THE DANISH GIRL
(UIP) DK-premiere: 4/2-2016. (Biografisk drama)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt0810819/
Trailer: http://dk.filmtrailer.com/cinema/18081/den-danske-pige
Med Eddie Redmayne, Alicia Vikander og Amber Heard. Instr.: Tom Hooper. (”Kongens store tale”
(254.007) og ”Les Misérables” (184.266)). Efter en roman af David Ebershoff.
Inspireret af den sande historie om den danske kunstner Einar Wegener og hans kone Gerda. Det
følsomme spørgsmål i dette ægteskab var: Hvad gør man når den man elsker, ønsker at skifte
køn?
Burde være sikker på succes i Danmark.
13 HOURS: THE SECRET SOLDIERS OF BENGHAZI
(UIP/Paramount) DK-premiere: 4/2-2016. (Action/drama)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt4172430/
Trailer: http://dk.filmtrailer.com/cinema/17896/13-hours
Med John Krasinski, Pablo Schreiber og Toby Stephens. Instr.: Michael Bay (“Bad Boys”
(169.405), “The Rock” (221.309), “Armageddon” (258.160), “Pearl Harbor” (286.038), “Bad Boys
II” (184.238), “The Island” (57.138), “Transformers” (150.541), “Transformers: De faldnes havn”
(171.326), “Transformers: The Dark Side of the Moon“ (165.334), “Pain & Gain” (17.025) og
“Transformers: Age of Extinction” (122.447)). Baseret på bogen “13 Hours” af Mitchell Zuckoff.
En amerikansk ambassadør myrdes under et angreb på en amerikansk fascilitet i Libyen, mens
sikkerhedsfolk forsøger at skabe hoved og hale i det efterfølgende kaos.
Baseret på virkelig begivenheder.
TRUMBO
(Scanbox) DK-premiere: 11/2-2016. (Biografisk drama)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt3203606/
Trailer: Med Bryan Cranston, Elle Fanning og Alan Tudyk. Instr.: Jay Roach. (”Austin Powers” (1.340),
”Austin Powers: The Spy Who Shagged Me” (89.039), ”Meet the Parants” (158.706), ”Austin
Powers in Goldmember” (44.968) og ”Meet the Fockers” (134.107)). Baseret på en roman af
Bruce Cook.
Dalton Trumbos karrierer som manuskriptforfatter i Hollywood lider skibbrud, da han bliver
blacklistet i 40’ernes USA og stemplet som kommunist.
Et emne Hollywood igen og igen hjemsøger, dog uden det nogensinde har fået
danskerne til at stille sig i lange køer.
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SON OF SAUL (“Saul fia”)
(1:47) (Camera) DK-premiere: 25/2-2016. (Drama)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt3808342/
Trailer: Med Géza Róhrig, Levente Molnár og Urs Rechn. Instr.: László Nemes.
Saul har til opgave at gasse andre jøder og begrave deres lig i koncentrationslejren i Auschwitz.
Kameraet befinder sig aldrig mere end én meter fra hovedpersonen, og som publikum deltager
man i alle processer. Klaustrofobien forstærkers yderligere af filmens 4:3 format, imens Saul
kæmper en umulig kamp for at give et drengelig en hæderlig begravelse.
Hjemtog hele fire priser ved Cannes Filmfestivalen 2015.
CONCUSSION
(UIP/Mis label) DK-premiere: 25/2-2016. (Sportsdrama)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt3322364/
Trailer: Med Will Smith, Gugu Mbatha-Raw, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Alec Baldwin, Luke Wilson og
Albert Brooks. Instr.: Peter Landesman.
En afsløring af forholdene for amerikanske fodboldspillere, der lider under skader i hovedet og
livslange invaliderende problemer, som følge af gentagne hjernerystelse, samt forsøg fra the
National Football League på at benægte det.
Film om amerikansk fodhold har aldrig været specielt hot i Danmark.
THE FREE STATE OF JONES
(UIP/Mis label) DK-premiere: 10/3-2016. (Drama/krigsfilm)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt1124037/
Trailer: Med Matthew McConaughey, Keri Russell og Gugu Mbatha-Raw. Instr.: Gary Ross. (“Pleasantville”
(14.789) og “The Hunger Games” (238.625)).
Da borgerkrigen deler USA, fører en fattig bonde fra Mississippi en gruppe oprørere mod
nordstatshæren.
Et hjerteprojekt for Gary Ross, som han i årevis har forsøgt at bringe op på biografernes
store lærred. Nu kommer den!
EDDIE THE EAGLE
(Filmcompagniet/Fox) DK-premiere: 31/3-2016. (Sportskomedie)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt1083452/
Trailer: Med Taron Egerton, Hugh Jackman og Christopher Walken. Instr.: Dexter Fletcher.
Historien om Storbritanniens første skihopper.
Filmen om Eddie the Eagle. Den engelske skihopper blev berømt, efter sensationelt
dårlige resultater på 70 og 90 meters skihop. Han var rekordholder i denne sportsgren i
England, og selv om han altid tabte, var han højt elsket i sit hjemland.

GENIUS
(UIP/Mis label) DK-premiere: 14/4-2016. (Drama/biografi)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt1703957/
Trailer: Med Colin Firth, Nicole Kidman, Jude Law og Guy Pierce. Instr.: Michael Grandage. Baseret på en
roman af A. Scott Berg.
En krønike om Max Perkins tid som redaktør på Scribner, hvor han overså værker af Thomas
Wolfe, Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald og andre.
Filmen om Hemmingways redaktør.
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RACE
(Filmcompagniet/SF) DK-premiere: 14/4-2016. (Sportsdrama)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt3499096/
Trailer: Med Stephan James, Jason Sudeikis, Jeremy Irons, Amanda Crew og William Hurt. Instr.: Stephen
Hopkins. (”Freddys sidste mareridt” (12.927), ”Predator 2 – Rovdyret” (31.220), ”Sidste
nedtælling” (18.053), ”The Ghost and the Darkness” (41.566), ”Lost in Space” (45.915) og
”Mistænkt for mord” (3.120)).
Løberen Jesse Owens overvinder al modstand og vinder fire guldmedaljer ved Olympiaden i Berlin
i 1936.
Den utrolig alsidige Stephen Hopkins har nu kaster sig over en film om løberen Jesse
Owens. Hitler blev arrig over hans præstationer.
LADY IN THE VAN
(1:44) (UIP/Universal) DK-premiere: 14/4-2016. (Drama)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt3722070/
Trailer: Med Maggie Smith, Dominic Cooper og James Corden. Instr.: Nicholas Hytner. Baseret på et
teaterstykke af Alan Bennett.
Forfatteren Alan lader en gammel, hjemløs dame bo midlertidigt for enden af hans indkørsel i en
stor, gul bil. Hun ender med at bo der i 15 år og de to knytter et særligt bånd til hinanden.
Baseret på teaterstykket af samme navn, som er skrevet af en forfatter som rent faktisk
havde en gammel dame boende for enden af hans indkørsel i 15 år.
DER KOMMER EN DAG
(Nordisk) DK-premiere: 21/4-2016. (Drama)
Hjemmeside: http://www.zentropa.dk/news/opret_nyhed/?newsid=149
Trailer: Med Lars Mikkelsen, Sofie Gråbøl, Harald Kaiser Hermann, Albert Rudbeck Lindhardt, Lars Ranthe,
Søren Sætter-Lassen, Sonja Richter, David Dencik, Paw Henriksen, Solbjørk Højfeldt og Jens
Jørgen Spottag. Instr.: Jesper W. Nielsen. (”Den sidste viking” (11.114), ”Forbudt for børn”
(6.004), ”Okay” (235.610), ”Manden bag døren” (38.864) og ”Store planer” (73.279)).
En af Danmarkshistoriens mest grusomme historier: Historien om det statslige børnehjem
Godhavn - i 1960’erne et "mønsterhjem" for et utal af børn, der af forskellige årsager havnede i,
hvad Danmark dengang mente var den optimale afrettelse af adfærdsvanskelige børn, og som
eftertiden kun hovedrystende hører om. Et horribelt mini-samfund, hvor fornedrelse og fysisk afstraffelse hørte til
hverdagen, mens det øvrige samfund var præget af tanker om fri kærlighed og kampen mod autoriteterne.
Børnehjemmet Godhavn skabte mennesker, som stadig i dag, mange år efter, lider under eftervirkningerne af den
statsstøttede terror, de var udsat for som mindreårige. Men filmen vil samtidig også skildre, hvordan livet
vedligeholdes, drømmene bibeholdes, og hvordan kærlighed og medmenneskelighed bliver forsøgt opretholdt midt i
et rædselsregime.
Endnu et historisk dansk drama. (6. film i Biografklub Danmark-programmet 2015/16)
A TALE OF LOVE AND DARKNESS
(1:35) (Scanbox) DK-premiere: 5/5-2016. (Drama)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt1135989/
Trailer: Med Natalie Portman, Makram Khoury og Shira Haas. Instr.: Natalie Portman.
En drama baseret på Amos Oz’ erindringer. Han var forfatter, journalist og fortaler for en
tostatsløsning i konflikten mellem Israel og Palæstina.
Natalie Portmans instruktørdebut.
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SNOWDEN
(Scanbox) DK-premiere: 19/5-2016. (Drama/biografi)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt3774114/
Trailer: Med Joseph Gordon-Levitt, Scott Eastwood, Nicolas Cage, Shailene Woodley, Melissa Leo, Rhys
Ifans og Tom Wilkinson. Instr.: Oliver Stone. (”Salvador” (9.023), ”Platoon” (365.819), ”Wall
Street” (130.270), ”Talk Radio” (1.128), ”Født den 4. juli” (200.574), “The Doors” (93.353), “JFK”
(141.743), “Himmel og jord” (14.336), “Natural Born Killers” (75.368), “Nixon” (14.016), “UTurn” (18.790), “Any Given Sunday” (27.018), “Alexander” (106.589), “World Trade Center”
(217.369), “W.” (6.854), “Wall Street: Money Never Sleeps” (188.258) og ”Savages” (5.809)).
Baseret på Luke Hardings roman ”The Snowden Files” og Anatoly Kucherenas ”Time of the
Octopus”.
Hstorien om CIA-manden Edward Snowden, der lækkede tusindvis af hemmelige dokumenter til pressen.
Efter skuffelsen ”Savages” er Stone atter på hjemmebane: Det biografiske drama.
URMAGEREN - ELSER (”Elser: Er hätte die weld verändert”)
(Filmcompagniet/SF) DK-premiere: 16/6-2016. (Drama)
Hjemmeside: https://www.facebook.com/elserderfilm
Trailer: Se hjemmeside.
Med Christian Friedel, Katharina Schlüttler og Burghart Klaußner. Instr.: Oliver Hirschbiegel.
(”Eksperimentet” (249), ”Der untergang” (336.612) og ”Diana” (140.610)).
Den betagende historie om en mand, der kunne have ændret historiens gang. 1939, da Hitler
manipulerende millioner af mennesker på højdepunktet af sin karrierer, sagde en mand nej:
Georg Elser, en af krigens største modstandsfolk.
Instruktøren af ”Der untergang” (336.612) hjemsøger atter Hitler. (7. – og sidste - film
i Biografklub Danmark-programmet 2015/16)
MIKE AND DAVE NEED WEDDING DATES
(Filmcompagniet/Fox) DK-premiere: 4/8-2016. (Komedie)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt2823054/
Trailer: Med Zac Efron, Anna Kendrick og Adam DeVine. Instr.: Jake Szymanski.
Et par fyre indrykker kontaktannoncer for at finde et par dates, som kan ledsage dem til et
bryllup.
Baseret på en sand historie. Fyrenes forsøg på at finde et par dates gik amok, da
historien gik viral.

FUGLENE OVER SUNDET
(Filmcompagniet/SF) DK-premiere: 18/8-2016. (Drama)
Hjemmeside: https://www.facebook.com/FugleneOverSundet
Trailer: Med Danica Curcic, Nicolas Bro, David Dencik, Signe Egholm-Olsen og Kristian Høegh Jeppesen.
Instr.: Nicolo Donato. (”Broderskab” (8.621)).
En film om de danske jøders flugt til Sverige under anden Verdenskrig i oktober 1943.
Den bliver svær at komme uden om som Danmarks bidrag til Oscar-uddelingen. Det
første der møder en på Holocaust-museet i Washington D.C., er en dansk fiskerbåd.

THE PEOPLE VS. FRITZ BAUER (“Der Staat gegen Fritz Bauer”)
(1:45) (Scanbox) DK-premiere: 2/9-2016. (Drama)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt4193400/
Trailer: Med Bunghart Klaußner, Ronald Zehrfeld og Robert Atzorn. Instr.: Lars Kraume.
Historien om manden som bragte den højt rangerende nazi-kriminelle Adolf Eichmann for en
domstol.
Jagten på en af arkitekterne bag Holocaust. I hele 17 år efter 2. Verdenskrig var
Eichmann på fri fod, inden retfærdigheden indhentede ham.
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FLORENCE FOSTER JENKINS
(Filmcompagniet/SF) DK-premiere: 22/9-2016. (Komedie/drama)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt4136084/
Trailer: Med Meryl Streep og Hugh Grant. Instr.: Stephen Frears. (“Gumshoe – Privatdetektiven”,
“Hævnens time” (6.021), “Mit smukke vaskeri” (28,423), “Spids ørerne, smukke” (4.076),
“Sammy og Rosie gør det” (11.614), “Farlige forbindelser” (86.921), “Ærlige svindlere” (6.162),
“Den forkerte helt” (56.745), “The Van” (8.190), “Mary Reilly” (2.458), “The Hi-Lo Country”
(3.464), “High Fidelity” (94.312), “Dirty Pretty Things” (14.933), “Mrs. Henderson Presents”
(102.214), ”The Queen” (94.024), “Tamara Drewe” (3.916), ”Philomena” (47.597) og ”Icon”).
Historien om Florence Foster Jenkins, en velhavende arving fra New York, der drømte om at blive
operasanger, trods absolut ikke at have en tone i livet.
Det skal nok blive både underholdende og sjovt.
DEEPWATER HORIZON
(Nordisk) DK-premiere: 29/9-2016. (Drama)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt1860357/
Trailer: Med Mark Wahlberg, Dylan O’Brien og Kate Hudson. Instr.: Peter Berg. Peter Berg. (”Very Bad
Things” (4.630), ”Welcome to the Jungle” (36.077), ”The Kingdom” (28.676), ”Hancock”
(231.491), “Battleship” (43.916) og “Lone Survivor (19.172)).
Filmen handler om boreplatformen Deepwater Horizon, som i april 2010 eksploderede og skabt
det største oliespild i amerikansk historie.
Et stort antal oliearbejdere i Den Mexikanske Golf er modstandere af at filmen
overhovedet bliver lavet, da de mener det er respektløst over for de mange som døde
under eksplosionen.
LION
(Scanbox) DK-premiere: 24/11-2016. (Drama)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt3741834/
Trailer: Med Rooney Mara, Nicole Kidman og Dev Patel. Instr.: Garth Davis.
En fem-årig indisk dreng forsvinder på gaderne i Calcutta, tusindvis af kilometer fra hjemmet.
Han gennemlever mange udfordringer inden han adopteres af et par fra Australien. 25 år senere
sætter han sig for at finde sin familie.
Så kan tørklæderne vist godt findes frem.

HHHH
(Filmcompagniet/SF) DK-premiere: 24/11-2016. (Action/thriller)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt3296908/
Trailer: Med Jason Clarke, Rosamund Pike, Mia Wasikowska, Jack O’Connell og Jack Reynor. Instr.: Cédric
Jimenez. Baseret på en roman af Laurent Binet.
1942: Nazi-Tyskland er på dit højeste. Den tjekkiske modstandsbevægelse i London beslutter sig
for at igangsætte den mest ambitiøse action under 2. Verdenskrig: ”Anthropoid”. To unge
rekrutter sidst i 20’erne, Jozef Gabcik og Jan Kubis bliver sendt til Prag for at myrde den mest
hensynsløse Nazileder, Reinhard Heydrich, chef for SS, Gestapo og arkitekten bag ”Den endelige
løsning”.
Filmen om snigmordet på en af 2. Verdenskrigs mest gruopvækkende skikkelser.
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