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Danske film i 2016
24 danske film har foreløbig fundet vej til biografernes premierekalender i 2016.
Der skal tages forbehold for premieredatoer.
KOLLEKTIVET
(Nordisk) DK-premiere: 14/1-2016. (Drama)
Hjemmeside: http://www.dfi.dk/faktaomfilm/film/da/91568.aspx?id=91568
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: kr.
33,5 mio. (4. film i Biografklub Danmark-programmet 2015/16)
TORDENSKJOLD & 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
ANTBOY 3
(Filmcompagniet/SF) DK-premiere: 11/2-2016. (Eventyr/drama)
Hjemmeside: http://www.dfi.dk/faktaomfilm/film/da/94080.aspx?id=94080
Trailer: Med Oscar Dietz, Samuel Ting Graf, Amalie Kruse Jensen, Nicolas Bro og Paprika Steen. Instr.:
Ask Hasselbalch. (”Antboy” (175.317) og ”Antboy 2: Den røde furies hævn” (91.172)). Baseret
på “Antboy”-bøgerne af Kenneth Bøgh Andersen.
I "Antboy 3" er det blevet sommer i byen Middellund, og Pelle nyder livet med kæresten Ida og
vennen Wilhelm. Den gamle arvefjende Albert Gæmelkrå, også kendt som Loppen, er blevet
løsladt og arbejder nu for Alicia Dufort, som er Exofarms nye direktør. Det ultimative opgør venter
om hjørnet.
Den tredje Antboy-film. De første to blev set af 175.317 og 91.172 i de danske biografer.
THE MODEL
(Nordisk) DK-premiere: 11/2-2016. (Drama)
Hjemmeside: http://www.dfi.dk/faktaomfilm/film/da/90390.aspx?id=90390
Trailer: Med Maria Palm, Ed Skrein, Claire Tran, Dominic Allburn og David L. Price. Instr.: Mads
Matthiesen. (”10 timer i paradis” (26.815)).
Fortæller historien om den nye model Emma, der kæmper for at komme ind på den parisiske
modescene og udvikler en dødbringende besættelse for den mandlige modefotograf Shane White.
Den anden spillefilm fra den talentfulde Mads Matthiesen.
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FLASKEPOST FRA P
(Nordisk) DK-premiere: 3/3-2016. (Thriller/krimi)
Hjemmeside: http://www.dfi.dk/faktaomfilm/film/da/94641.aspx?id=94641
Trailer: http://dk.filmtrailer.com/cinema/50035/flaskepost-fra-p
Med Nikolaj Lie Kaas, Fares Fares, Johanne Louise Schmidt og Søren Pilmark. Instr: Hans Petter
Moland. (”Kammerat Pedersen” (1.218), ”En ganske rar mand” (11.943) og ”Kraftidioten”
(9.327)). Efter en roman af Jussi Adler-Olsen.
Politimanden Carl Mørck og hans kollega Assad på Afdeling Q er tilbage. Mørck modtager en
mange år gammel flaskepost, der har stået og samlet støv i Skotland, og har noget at gøre med
et forsvundet søskendepar, der aldrig er blevet meldt savnet. Carl Mørck og Assad bliver i
efterforskningen viklet ind i en grufuld sag om en iskold morder og religiøs fanatisme.
Budget: kr. 35,0 mio. Filmatiseringen af den bedste bog om Afdeling Q. De to foregående i denne
franchise blev set af hhv. 724.509 og 768.233.
SORGENFRI
(Filmcompagniet/SF) DK-premiere: 3/3-2016. (Gyser)
Hjemmeside: http://www.dfi.dk/faktaomfilm/film/da/88429.aspx?id=88429
Trailer: Med Mille Dinesen, Troels Lyby, Benjamin Engel og Maria Boda. Instr.: Bo Mikkelsen.
Vi følger en familie på fire i den idylliske forstad Sorgenfri. Familiens liv tager en drastisk ændring,
da en mystisk virus bryder ud i byen. Pludselig handler det om rå overlevelse, og spørgsmålet er
om vores families sammenhold er stærkt nok til at klare sig igennem krisen.
Dansk lowbudget. Budget: kr. 12,7 mio. ”Nordic Twilight”-gruen breder sig. Nu mangler
vi bare et hit! Ingen af de hidtil udsendte film i denne bølge har været succesfulde i
Danmark: ”Lad den rette komme ind” (19.855), ”Rare Exports” (1.894), ”Når Dyrene
drømmer” (3.499) ”Dannys dommedag” (26.568).
DE STANDHAFTIGE
(Filmcompagniet/SF) DK-premiere: 24/3-2016. (Kærlighedsfilm)
Hjemmeside: http://www.dfi.dk/faktaomfilm/film/da/91562.aspx?id=91562
Trailer: Med Mikkel Boe Følsgaard, Cecilie Lassen, Morten Holst og Karen-Lise Mynster. Instr.: Lisa Ohlin.
Filmen fortæller den komplekse og fascinerende historie om to mennesker, der tilfældigt mødes –
en ung prima ballerina og en elitesoldat. Det bliver et møde som dybt ændrer deres liv. Det er en
kærlighedshistorie, hvor to stærke mennesker, som er bundet af deres ambitioner og ulykke,
bliver ramt af kærligheden.
Budget: 23,7 mio. Stortalentet Mikkel Boe Følsgaard i ny dansk kærlighedsfilm.
LIVET OG DØDEN - OG DET DER ER VÆRRE
(Angel) DK-premiere: 7/4-2016. (Drama)
Hjemmeside: Trailer: Med Christine Albeck-Børge, Christine Albeck Børge, Ellen Hillingsø, Benedikte Hansen, Lars
Ranthe, Jens Iversen og Lisbet Dahl. Instr.: Sofie Stougaard.
Filmen har det klassiske trekantsdrama som motor, og er en hyldest til kærligheden og de kriser
vi alle kommer til at møde i livet. En stemningsmættet tour de force, oplevet gennem og med
hovedpersonernes transformationsfaser. Filmen handler om at blive kastet ud på dybt vand,
komme igennem en masse bump og udfordringer, og ud på den anden side af en livskrise,
forandret og befriet fra gammel bagage, hvor nye veje åbner sig op.
Dansk lowbudget. Budget: 8,5 mio. Produceret uden støtte fra Det Danske Filminstitut, til gengæld har
filmen mødt opbakning fra Helsingør Kommune og en række af byens erhvervsdrivende.
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DER KOMMER EN DAG
(Nordisk) DK-premiere: 21/4-2016. (Drama)
Hjemmeside: http://www.dfi.dk/faktaomfilm/film/da/91561.aspx?id=91561
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.
Budget: kr. 23,5 mio. Et af Danmarkshistoriens mørke kapitler. (6. film i Biografklub Danmarkprogrammet 2015/16)
1-2-3 NU!
(RGF) DK-premiere: 5/5-2016. (Ungdomsfilm)
Hjemmeside: Trailer: Medv.: tba. Instr.: Barbara Rothenborg (”The First Time” (5.511) og ”Krummerne – Alt på spil”
(227.121)). Baseret på en bog af Jesper Wung-Sung.
Jeppe er lige begyndt i 1.g, og til gymnasiets introfest forelsker han sig på stedet i Cecilie. Da det
viser sig, at hans følelser bliver gengældt, tegner tilværelsen sig nærmest eventyragtig for Jeppe.
Han er ikke blot blevet kæreste med Sydfyns dejligste pige, han er også et år før tiden rykket op
på 1. seniorholdet i basketballklubben Odense Eagles. Jeppe er simpelthen et lysende talent. Men
som i alle eventyr bliver helten sat på prøve, og det gør kærligheden også. Når nettet strammes
og tingene bliver rigtigt alvorlige, hvor meget kan Jeppe så holde til?
Bogen udkom i 2001 og er siden blevet læst af over en halv million danskere.
THE NEON DEMON
(Scanbox) DK-premiere: 26/5-2016. (Thriller/gyser)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt1974419/
Trailer: Med Elle Fanning, Keanu Reeves, Christina Hendricks og Abbey Lee. Instr.: Nicolas Winding Refn.
(”Pusher” (184.996), ”Bleeder” (91.015), ”Fear X” (6.018), ”Pusher II” (161.988), ”Pusher 3”
(38.024), ”Valhalla Rising” (8.050), ”Drive” (90.756) og “Only God Forgives” (24.678)).
Da den håbefulde model Jesse flytter til Los Angeles, bliver hendes ungdom og vitalitet ædt af en
gruppe skønhedsbesatte kvinder, der ønsker at tage alle nødvendige midler for at få alt, hvad hun
har.
Budget: kr. 44,6 mio. Der krydses fingre for Refn har fundet ”Drive”-formen igen.
I BLODET
(Scanbox) DK-premiere: 11/8-2016.
Hjemmeside: http://www.dfi.dk/Nyheder/FILMupdate/2015/Juni/Rasmus-Heisterberg-laverspillefilm.aspx
Trailer: Med Kristoffer Bech, Elliott T.C. Hove, Aske Bang, Mads Reuther og Victoria Carmen Sonne. Instr.:
Rasmus Heisterberg.
Det er sommer i København. Varme dage og lyse nætter. Fester, flirt og ingen forpligtelser. Simon
læser medicin, og sammen med vennerne udlever han sommerens endeløse fest med druk, musik,
sex og cykelture hjem over Dronning Louises Bro i solopgang – og i morgen gør de det hele om
igen. Men rastløshed og uro ulmer. Drømme brister, forelskelse gør ondt, og venskaber sættes på
prøve. Mens kammeraterne så småt begynder at tage fremtiden alvorligt, har Simon svært ved at slippe rusen og
træffe de valg, der hører voksenlivet til.
Filmen er en fortælling om at finde sin identitet i de unge år og er samtidig et kærligt og råt portræt af
storbyen København. (I mangel af bedre: Foto af instruktøren).
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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)).
Året er 1943, og Arne Itkin er en berømt jødisk jazzmusiker, der bor i København sammen med
sin kone Miriam og deres 5-årige søn Jacob. Der begynder at gå rygter om, at tyskerne vil
deportere alle danske jøder, og da det bliver en realitet, må familien flygte fra deres hjem. De får
at vide, at de kan blive sejlet til Sverige fra Gilleleje af lokale fiskere, men lokale kollaboratører
og Gestapo kommer hurtigt på sporet af dem. Nu handler det om overlevelse for den lille familie,
som håber at de mennesker, der kan hjælpe, er til at stole på.
En film om de danske jøders flugt til Sverige under anden Verdenskrig i oktober 1943.
MESTEREN
(Filmcompagniet/SF) DK-premiere: 1/9-2016. (Drama)
Hjemmeside: Trailer: Medv.: tba. Instr.: Charlotte Sieling. (”Over gaden, under vandet” (157.707)).
Ingen øvrige oplysninger tilgængelige pt.

SWINGER
(Filmcompagniet/SF) DK-premiere: 15/9-2016. (Sort komedie)
Hjemmeside: Trailer: Med Martin Buch, Mille Dinesen, Rasmus Botoft og Therese Damsgaard. Instr.: Mikkel Munch-Fals
(”Smukke mennesker” (6.207)).
Filmen følger Adam, der har alt, hvad en simpel mand kan ønske sig – godt job, dejlig
kone, dyr villa – men som alligevel ikke føler sig lykkelig. Indtil han forelsker sig på en af
sine swinger-weekendture.
Filmselskabets pressemeddelelse beskriver filmen som ”en kulsort, romantisk
komedie i bedste Woody Allen-stil”.
FANG RUNG
(Filmcompagniet/SF) DK-premiere: 22/9-2016.
Hjemmeside: http://www.dfi.dk/nyheder/filmupdate/2015/maj/fang-rung.aspx
Trailer: Med Carsten Bjørnlund og Sofia Helin, Marijana Jankovic, Dragomir Mrsic, Stina Ekblad, Thomas
Hwan og Joseph Mawle. Instr.: Max Kestner.
Filmen foregår i København anno 2095, hvor havene er steget, og alt naturligt ferskvand er
forsvundet. Efterretningschefen Fang Rung har undergået molekylær deling for at transportere
sin ene halvdel til år 2015, hvor det lykkes ham at sende banebrydende forskning tilbage til
fremtiden. Alt tegner lyst, indtil kontakten mellem de to tider bliver brudt. Med den ene halvdel
strandet i fortiden bliver Fang Rung tvunget til at rejse tilbage for at hente sin fortabte halvdel
hjem.
Budget: kr. 21,1 mio. En fremtidsversion af København.
KLASSEFESTEN 3: DÅBEN
(Nordisk) DK-premiere: 13/10-2016. (Komedie)
Hjemmeside: Trailer: Med Anders W. Berthelsen, Nikolaj Kopernikus, Troels Lyby og Johanna Brüel. Instr.: Birger
Larsen. (”Lad isbjørnene danse” (116.942), ”Karlsvognen” (33.926), ”Superbror” (33.122) og
”Den som dræber – Fortidens skygge” (18.203)).
Drengerøvene er tilbage!
Budget: kr. 21,6 mio. De to foregående film blev set af 604.561 og 517.799.
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HODJA FRA PJORT
(WD) DK-premiere: 13/10-2016. (Computeranimation)
Hjemmeside: Trailer: Danske stemmer: tba. Instr.: Karsten Kiilerich. (”Den grimme ælling og mig” (108.295) og
”Albert” (131.542)). Efter en bog af Ole Lund Kirkegaard.
Den fattige dreng Hodja får lov til at låne et flyvende tæppe af en gammel tæppevæver. Hodja
har mod på at opleve verden og tager afsted med sin veninde Smaragd. Imidlertid er en ond
sultan også ude efter det magiske tæppe, for han har en stor drøm om at kunne opleve verden
fra oven. Og snart er en lang række lykkeriddere på jagt efter et tæppe til sultanen, og det varer
ikke længe før de får øje på Hodja tæppe.
Endnu en computeranimeret filmatisering af Ole Lund Kirkegaards bøger. Originalen fra 1985 blev set af
351.434 tilskuere.
TRE TING
(Scanbox) DK-premiere: 27/10-2016.
Hjemmeside: Trailer: Medv.: tba. Instr.: Jens Dahl.
Ingen øvrige oplysninger tilgængelige pt.

UDENFOR BORGEN
(RGF) DK-premiere: 10/11-2016. (Politisk thriller)
Hjemmeside: Trailer: Medv.: tba. Instr.: Anne Grethe Bjarup Riis. (“Hvidstengruppen” (764.516) og “Tarok”
(104.893)).
En film om embedsmændene på Christiansborg.
Spændende om denne film kan give “Kongekabale“ (551.807) baghjul. Ingen øvrige
oplysninger tilgængelige pt.

DEN MAGISKE JULEÆSKE
(Copenhagen Bombay) DK-premiere: 10/11-2016. (Computeranimation/stop-motion)
Hjemmeside: http://www.copenhagenbombay.com/aldrig-mere-jul
Trailer: Se hjemmeside.
Danske stemmer: Maria Lucia, Bodil Jørgensen og Lars Hjortshøj. Instr.: Jacob Ley.
8-årige Julius bor på børnehjem, og har bare ét ønske til jul - at få sig en familie. Julius er lidt af
en enspænder, og tror i smug stadig på Julemanden. Men da Julius en dag pludseligt befinder sig i
et magisk juleunivers, ændrer hans liv sig for bestandigt...
Budget: kr. 13,4 mio. Copenhagen Bombays bud på en rigtig julefilm.

FAMILIEN JUL 2: I NISSERNES LAND
(Angel) DK-premiere: 17/11-2016. (Familiefilm)
Hjemmeside: Trailer: Medv.: tba. Instr.: Carsten Rudolf. (”Menneskedyret” (3.753) og ”Familien Jul” (161.852)).
Endnu er intet sluppet ud om handlingen.
1’eren blev set af 161.852. Ingen øvrige oplysninger tilgængelige pt.

6

VERDEN ER FOR BEGYNDERE
(Nordisk) DK-premiere: 15/12-2016.
Hjemmeside: Trailer: Medv.: tba. Instr.: Michael Wikke og Steen Rasmussen. (”Russian Pizza Blues” (19.454),
”Hannibal & Jerry” (200.053), ”Motello” (8.353), ”Flyvende farmor” (261.061) og “Der var engang
en dreng – som fik en lillesøster med vinger (188.163)).
Ingen øvrige oplysninger tilgængelige pt.

DRÆBERNE FRA HAMMEL
(Nordisk) DK-premiere: 25/12-2016. (Sort komedie)
Hjemmeside: Trailer: Medv.: tba. Instr.: Ole Bornedal. . (”Nattevagten” (465.529), ”Nightwatch” (7.725), ”Jeg er Dina”
(260.897), ”Vikaren” (176.245), ”Kærlighed på film” (230.732), ”Fri os fra det onde” (25.820) og
”The Possession” (12.064)).
En sort komedie om to håndværkere Ib og Edward, som tjener alt for mange sorte penge, men
som får alt for lidt fisse, fordi deres kællinger hele tiden skal realisere sig selv. Og da Ib og
Edward finder ud af, at det er alt for dyrt at blive skilt – og desuden kender kællingerne alt til det
sorte arbejde, finder de ud af, at de da kan splejse til en lejemorder, som kan ekspedere dem. Og
i en kæmpe brandert får de kontakt til en dræbermaskine af en tidligere lejesoldat fra en af de
russiske republikker.
Filmen har været næsten ti år undervejs. Ingen øvrige oplysninger tilgængelige pt.
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