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Filmatiseringer af bøger i 2017
I skrivende stund er ikke mindre end 38 filmatiseringer af bøger er på vej mod det store lærred i 2017.
Ni danske filmatiseringer af bøger er undervejs: Jonas T. Bengtssons ”Aminas breve”, Christian Jungersens ”Du
forsvinder”, Bjarne Reuters ”Kidnapning”, Jens Blendstrups ”Gud taler ud”, Kim Fupz Aakesons ”Jeg er William”, Jakob
Martin Strids ”Den utrolige historie om den kæmpestore pære”, Michael Soussans ”Backstabbing for Beginners”, Maria
Svelands ”Bitterfissen” og Jussi Adler-Olsens ”Journal 64”.
Blandt filmatiseringer fra udlandet kan nævnes E.L. James’ ”Fifty Shades – I mørket”, Dav Pilkeys ”Captain
Underpants”, Deborah Moggachs ”Tulip Fever”, Stephen Kings ”Det mørke tårn”, Jason Matthews’ ”Red Sparrow”,
Charles Brandts ”I Heard You Paint Houses” (med filmtitlen ”The Irishman”), Michael Bonds ”Paddington 2” og Munro
Leafs ”Ferdinand”.

Nedenstående en komplet oversigt.
Der tages forbehold for premieredatoer.

NATDYR (”Nocturnal Animals”)
Baseret på bogen “Tony and Susan” af Austin Wright.
DK-premiere: 5/1-2017. (UIP/Universal)
Med Amy Adams, Jake Gyllenhaal og Michael Shannon. Instr.: Tom Ford
I filmen bliver Susan Morrow hjemsøgt af sin eksmands roman. Bogen er en voldsom thriller, men
den fortvivlede kvinde opfatter fortællingen som en symbolsk hævn-historie med skjulte trusler.

LEV OM NATTEN (“Live by the Night”)
Baseret på en roman af Dennis Lehane.
DK-premiere: 12/1-2017. (SF Studios/WB)
Med Ben Affleck, Elle Fanning, Zoe Saldana og Scott Eastwood. Instr.: Ben Affleck.
Historien tager udspring i forbudstidens USA og fokuserer på en gruppe mennesker og deres
forbindelser til organiseret kriminalitet.

SILENCE
Efter en roman af Shûdaku Endô.
DK-premiere: 26/1-2017. (UIP/Mis Label)
Med Adam Driver, Liam Neeson og Andrew Garfield. Instr.: Martin Scorsese.
I det syttende århundrede står to Jesuitpræster overfor vold og forfølgelse, da de rejser til Japan for
at finde deres mentor og udbrede kristendommen.

THE HIDDEN FIGURES
Baseret på en bog af Margot Lee Shetterly.
DK-premiere: 26/1-2017. (SF Studios/Fox)
Med Kirsten Dunst, Kevin Costner, Olivia Spencer, Ariana Neal og Taraji P. Henson. Instr.: Theodore
Melfi.
Et hold sorte kvinder giver i 1962 NASA vigtige matematiske data, som er nødvendige for rumprogrammets første vellykkede rummission.
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FIFTY SHADES – I MØRKET (“Fifty Shades Darker”)
Efter en roman af E.L. James
DK-premiere: 9/2-2017. (UIP/Universal)
Med Dakota Johnson, Jamie Dornan og Rita Ora. Instr.: James Foley.
Mens Christian Grey kæmper med sine indre dæmoner, må Anastasia konfrontere den vrede og
misundelse over de kvinder, der kom før hende.

LION
Baseret på bogen ”A Long Way From Home” af Saroo Brierley.
DK-premiere: 9/2-2017. (Scanbox)
Med Rooney Mara, Nicole Kidman og Dev Patel. Instr.: Garth Davis.
En fem-årig indisk dreng forsvinder på gaderne i Calcutta, og havner 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.

EN AMERIKANSK DRØM (“American Pastoral”)
Baseret på en roman af Philip Roth.
DK-premiere: 16/2-2017. (SF Studios/SF)
Med Jennifer Connelly, Ewan McGregor og Dakota Fanning. Instr.: Ewan McGregor.
Historien foregår i efterkrigstidens USA. En mand ser sit perfekte liv falde fra hinanden, da datterens
nye politiske overbevisning truer med at ødelægge familien.

A DOG’S PURPOSE
Baseret på en roman af Bruce Cameron.
DK-premiere: 2/3-2017. (Nordisk Film)
Med Britt Robertson, Dennis Quaid og Peggy Lipton. Stemme som hund: Bradley Cooper. Instr.:
Lasse Halström.
Filmen følger en hunds rejse gennem flere reinkarnerede liv, og dens søgen efter mening. Meningen
finder hunden blandt andet gennem sine forskellige ejere og hundekroppe.

THANK YOU FOR YOUR SERVICE
Baseret på en bog af David Finkel.
DK-premiere: 9/3-2017. (Nordisk Film)
Med Miles Teller, Amy Schumer og Haley Bennett. Instr.: Jason Hall.
Vi følger nogle amerikanske soldater, der er vendt hjem fra krigen med post-traumatisk stress.

AMINAS BREVE
Baseret på en roman af Jonas T. Bengtsson.
DK-premiere: 9/3-2017. (Scanbox)
Med Esben Smed, Lisa Carlehed, Omar Shargawi, Siir Tilif, Sarah-Sofie Boussnina, Hans Henrik
Clemensen og Michael Slebsager. Instr.: Jacob Bitsch.
Fortælleren Janus er paranoid skizofren og har efter et sammenbrud som ung været indlagt på den
lukkede afdeling i en årrække. Hér lever og ånder han for den række breve den unge kurdiske
indvandrerpige Amina skriver til ham under opholdet. En dag holder Aminas breve op, og Janus
beslutter sig for at spille normal og blive lukket ud i verden for at finde Amina.
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HUNTER KILLER
Efter romanen ”Firing Point” af George Wallace og Don Keith.
DK-premiere: 16/3-2017. (Nordisk)
Med Gerard Butler, Gary Oldman, Billy Bob Thornton og Common. Instr.: Donovan Marsh.
En amerikansk ubådskaptajn bliver sendt ud for at hjælpe U.S. Navy Seals med en redningsaktion.
Kaptajnen skal finde den russiske præsident, der er blevet kidnappet af en oprørsk general.

THE SENSE OF AN ENDING
Baseret på en bog af Julian Barnes.
DK-premiere: 16/3-2017. (SF Studios/SF)
Med Michelle Dockery og Emily Mortimer, Jim Broadbent og Charlotte Rampling. Instr.: Ritesh Batra.
Tony Webster lever et tilbagetrukket og stille liv, med en karriere og et forlist ægteskab bag sig. Da
han en dag modtager et brev fra en advokat, bliver der imidlertid rodet op i gamle, glemte
hemmeligheder, og han tvinges til at se sin egen fortid i øjnene.

DYRENE I HAKKEBAKKESKOVEN (”Dyrene i Hakkebakkeskogen”)
Baseret på klassikeren af Thorbjørn Egner.
DK-premiere: 6/4-2016. (SF Studios/SF)
Danske stemmer: tba. Instr.: Rasmus A. Sivertsen.
I Hakkebakkeskoven bor Klatremus, og hans små venner er i konstant fare for at blive ædt af Mikkel
Ræv og andre rovdyr der ikke formår at skaffe sig mad på ærlig vis. Da Peter Pindsvin ovenikøbet
forsøger at spise Morten Skovmus’ bedstemor, er det på tide at regulere lovløsheden i skoven.
Bjørnen Bamsefar hjælper med at indføre loven: Nu skal alle dyrene i skoven være venner og det er
forbudt af spise hinanden. Men Mikkel Ræv er fortsat sulten.
DU FORSVINDER
Baseret på Christian Jungersens roman.
DK-premiere: 20/4-2017. (Nordisk Film)
Med Trine Dyrholm, Nikolaj Lie Kaas og Michael Nyqvist. Instr.: Peter Schønau Fog. Hvad gør man,
når ens mand pludselig ikke længere er sig selv, men en mørkere udgave i stedet tager over og hele
livet langsomt synker mod afgrunden? I filmen skal en hjernesvulst vise sig at vende op og ned på
en ellers helt normal familie, som har orden i tingene. Da Frederik pludselig begynder at opføre sig
mærkeligt, viser det sig, at han har en svulst der er skyld i en personlighedsændring. Han afsløres i
løgne og bedrag, og hans kone Mia ved ikke længere hvad hun skal stille op. Hun elsker ham og vil
gerne hjælpe, men samtidig kan hun ikke længere kende ham, og hendes søn skal beskyttes.
WONDER
Baseret på en bog af R.J. Palacio.
DK-premiere: 4/5-2017. (Nordisk Film)
Med Julia Roberts, Jacob Tremblay og Owen Wilson. Instr.: Stephen Chbosky.
Filmen følger drengen Auggie Pullman, som er født med et deformt ansigt. Den 10-årige er hidtil
blevet hjemmeundervist, men skal nu begynde i 5. klasse på en almindelig skole. Når man ser
anderledes ud, er det svært at passe ind, og for Auggie bliver det en udfordring at vise at det er
indre skønhed, der tæller.
MAL DE PIERRES
Baseret på en roman af Milena Agus.
DK-premiere: 4/5-2017. (Angel Films)
Med Marion Cotillard, Louis Garrel og Alex Brendemühl. Instr.: Nicole Garcia.
Den frisindede Gabrielle befinder sig i et kærlighedsløst ægteskab. For at blive helbredt for nyresten,
må den lidenskabelige kvinde opholde sig på et hospital i Alperne. Her falder hun for en anden
mand.
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CAPTAIN UNDERPANTS
Baseret på en bog af Dav Pilkey.
DK-premiere: 1/6-2017. (SF Studios/Fox)
Originale stemmer: Kevin Hart, Ed Helms og Thomas Middleditch. Instr.: Rob Letterman. To
drillesyge børn hypnotiserer deres ondskabsfulde skoleinspektør og forvandler ham til en tegneserieskabning: Den godhjertede Captain Underpants.

TULIP FEVER
Efter en roman af Deborah Moggach.
DK-premiere: 13/7-2017. (Scanbox)
Med Alicia Vikander, Cara Delevingne, Christoph Waltz, Jack O’Donnell, Zach Galifianakis og Judy
Dench. Instr.: Justin Chadwick.
Amsterdan i det 17. århundrede. En kunstmaler forelsker sig i en ung, gift kvinde, mens han malers
hendes portræt på bestilling.

KIDNAPNING
Baseret på bogen af Bjarne Reuter.
DK-premiere: 13/7-2017. (UIP/RGF)
Med Luca Coker og Brian Lykke. Instr.: Frederik Meldal Nørgård.
Historien handler om Bertrams’ familie, der af deres småkriminelle Onkel Georg, bliver hvirvlet ind i
et kidnapningsforsøg af en rigmandsdreng, men tingene går ikke som planlagt.

DET MØRKE TÅRN (”The Dark Tower”)
Efter en roman af Stephen King.
DK-premiere: 27/7-2017. (UIP/Sony)
Med Matthew McConaughey, Idris Elba, Katheryn Winnick, Jackie Earle Haley. Instr.: Nikolaj Arcel.
Revolvermanden Roland Deschain leder i et Old West-lignende landskab efter Det Mørke Tårn. Han
håber at kunne finde det og dermed redde en døende verden.

HHhH
Baseret på en roman af Laurent Binet.
DK-premiere: 17/8-2017. (SF Studios/SF)
Med Rosamund Pike, Mia Wasikowska og Jason Clarke. Instr.: Cédric Jimenez.
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”.
BACKSTABBING FOR BEGINNERS
Baseret på en bog af Michael Soussan.
DK-premiere: 7/9-2017. (SF Studios/SF)
Med Theo James, Ben Kingsley og Jacqueline Bisset. Instr.: Per Fly.
Inspireret af den sande historie om danskeren Michael Soussan. Den 24-årige ambitiøse dansker fik
job i FN-programmet Olie-for-Mad i 1996. Her kastes han ud i en magtkamp mellem dysfunktionelle
diplomater, kyniske regeringer og grådige virksomheders ønske om at tjene penge på Saddam
Husseins olie i Irak.
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IT
Efter en roman af Stephen King.
DK-premiere: 7/9-2017. (SF Studios/WB)
Med Bill Skarsgård, Javier Botet og Owen Teague. Instr.: Andrés Mucshietti.
Filmen foregår i 1980erne i byen Maine og følger en gruppe børn, der må konfrontere deres værste
frygt i form af klovnen Pennywise.

VICTORIA AND ABDUL
Baseret på romanen “Victoria & Abdul: The True Story of the Queen's Closest Confidant” af Shrabani
Basu.
DK-premiere: 21/9-2017. (UIP/Universal)
Med Judi Dench, Michael Gambon og Olivia Williams. Efter en roman af Shrabani Basu. Instr.:
Stephen Frears.
Filmen handler om det usædvanlige venskab mellem dronningen af England og den unge indiske
arbejder Abdul Karim.

GUD TALER UD
Efter en roman af Jens Blendstrup.
DK-premiere: 21/9-2017. (Scanbox)
Med Søren Malling, Lisa Nilsson, Marcus Gert, Jesper Asholt, Jacob Kvols og Maria Erwolter. Instr.:
Henrik Ruben Genz.
Vi følger Uffe, en psykolog og selvbestaltet almægtig Gud, der bor på en stille villavej i Risskov. Uffe
har tre sønner. Den ældste søn Mikkel er flyttet hjemmefra, og den mellemste søn Thomas forsøger
at tage en HF, på trods af at han ikke tør bevæge sig væk fra hjemmet. Moren, Gerd Lillian, passer
på drengen derhjemme, og er familiens faste holdepunkt. Familiens yngste søn Jens står midt i alt
dette og er på tærsklen til at blive lidt mere voksen med et talent, der er ’gudsbenådet’ – han kan
skrive.
JOURNAL 64
Efter en roman af Jussi Adler-Olsen.
DK-premiere: 5/10-2017. (Nordisk Film)
Med Nikolaj Lie Kaas og Fares Fares. Instr: tba.
Filmen handler om et overfald på Vesterbro, der får Rose til at grave i luderen Rita Nielsens sag, der
er blevet gemt og begravet i årenes løb. Da Carl Mørck og Assad går ind i sagen, trækker den tråde
til en hemmelig ø, hvor staten deporterede letlevende kvinder.

JEG ER WILLIAM
Baseret på en bog af Kim Fupz Aakeson.
DK-premiere: 12/10-2017. (SF Studios/SF)
Med Rasmus Bjerg, Alexander Magnússon og Dorte Højsted. Instr.: Jonas Elmer
William har det ikke nemt. Drengen er flyttet ud fra sin mor, fordi hun er psykisk syg, og bor nu hos
sin morbror Nils, der har rodet sig ud i en stor spillegæld og har byens gangster på nakken. William
må redde sin morbror, men det kræver mandsmod og fantasi. Samtidig kæmper den unge dreng
også med tre bøller fra sin klasse, og prøver at holde styr på sin forelskelse i pigen Viola.
THE SNOWMAN
Baseret på en bog af Jo Nesbø.
DK-premiere: 12/10-2017. (UIP/Universal)
Med Michael Fassbender, Rebecca Ferguson og James D’Arcy. Instr.: Tomas Alfredson.
Kriminalbetjenten Harry Hole efterforsker en kvindes forsvinden efter hendes halstørklæde findes
bundet om en blodig snemand. Holes efterforskning udvikler sig dog til en jagt på en seriemorder,
der kun slår ihjel på snerige vinterdage.
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DEN UTROLIGE HISTORIE OM DEN KÆMPESTORE PÆRE
Baseret på Jakob Martin Strids børnebog
DK-premiere: 12/10-2017. (Nordisk Film)
Originale stemmer: tba. Instr.: Philip Einstein Lipski
Historien om elefanten Sebastian og katten Mitcho. Makkerparret skal hjælpe beboerne i den
idylliske Solby med at finde deres elskede borgmester, J.B., der er forsvundet på mystisk vis. En dag
modtager de en flaskepost fra J.B., der afslører, at han nu bor på Den Mystiske Ø, men han mener,
at rejsen dertil vil være alt for farlig for Sebastian og Mitcho. I stedet planter de et frø, der snart
vokser sig til en kæmpestor pære, og så er eventyret først rigtig begyndt.
THE MOUNTAIN BETWEEN US
Baseret på en bog af Charles Martin.
DK-premiere: 19/10-2017. (SF Studios/Fox)
Med Edris Elba, Kate Winslet og Marci T. House. Instr.: Hany Abu-Assad.
Ben Payne og Ashley Knox styrter ned med et fly, og må forsøge at overleve sammen i den barske
natur.

RED SPARROW
Efter en roman af Jason Matthews.
DK-premiere: 9/11-2017. (SF Studios/Fox)
Med Jennifer Lawrence, Joel Edgerton og Jeremy Irons. Instr.: Francis Lawrence. Del
Fortællingen om en russisk spion der falder for en CIA-agent, og overvejer at blive en dobbeltagent.

THE IRISHMAN
Baseret på bogen ’I Heard You Paint Houses’ af Charles Brandt
DK-premiere: 23/11-2017. (SF Studios/SF)
Med Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci og Harvey Keitel. Instr.: Martin Scorsese.
Filmen beretter den sande historie om Frank Sheeran, der var en lejemorder for mafiaen, og
hvordan han var involveret i drabet på Jimmy Hoffa.

MORD I ORIENTEKSPRESSEN (”Murder on the Orient Express”)
Baseret på bogen af Agatha Christie
DK-premiere: 30/11-2017. (SF Studios/Fox)
Med Johnny Depp, Kenneth Branagh, Michelle Pfeiffer, Penélope Cruz, Michael Peña, Judi Dench og
Derek Jacobi. Instr.: Kenneth Branagh. Branagh
Den lede bankmand Ratchett bliver myrdet om bord på Orient-ekspressen, og det lokale politi kan
ikke komme frem, fordi toget sidder fast i sneen. Heldigvis er den navnkundige excentriske belgiske
privatdetektiv Hercule Poirot om bord på toget, og han kan nok være mand for at opklare mysteriet.
Arbejdet besværliggøres dog noget af, at alle på toget tilsyneladende har et motiv.
STRONGER
Baseret på en bog af Jeff Bauman.
DK-premiere: 30/11-2017. (Nordisk Film)
Med Jake Gyllenhaal, Tatiana Maslany og Frankie Shaw. Instr.: David Gordon Green.
Historien om Jeff Bauman, der fik sprængt begge sine ben af ved terrorbombningen under
maratonløbet i Boston 2013. I filmen hjælper Jeff Bauman politiet med at finde frem til de to
terrorister, imens han vender sig til sine nye omstændigheder og lære at gå med proteser.
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LET IT SNOW
Baseret på en bog af David Green, Maureen Johnson og Lauren Myracle.
DK-premiere: 30/11-2017. (UIP/Universal)
Medv.: tba. Instr.: Luke Snellin.
Da en snestorm, som der ingen ende synes på, rammer Gracetown, sneer alle inde. Men selvom det
er koldt udenfor, stiger temperaturen indenfor. Endnu et bevis på at julen er magisk, når det handler
om kærlighed.

PADDINGTON 2
Baseret på de populære børnebøger af Michael Bond.
DK-premiere: 21/12-2017. (SF Studios/SF)
Med Hugh Grant og Brenda Gleeson. Originale stemmer: Ben Whishaw. Instr.: Paul King.
Paddington har fundet sig til rette hos familien og er lykkelig. Han er samtidig blevet en populær
skikkelse i okalsamfundet. Han påtager sig en række småjobs for at kunne købe den perfekte gave til
sin tante Lucys 100 års fødselsdag. Gave han køber bliver dog stjålet.

FERDINAND
Baseret på en børnebog af Munro Leaf.
DK-premiere: 25/12-2017. (Filmcompagniet/Fox)
Originale stemmer: tba. Instr.: Carlos Saldanha.
Ferdinand, den lille tyr, foretrækker at sidde stille under et træ og dufte til blomster, i stedet for at
hoppe fnysende rundt og slås med de andre tyre. Da Ferdinand vokser sig stor og stærk, er hans
temperament fortsat afdæmpet, men en dag kommer fem mænd for at vælge den "største,
hurtigste, hårdeste tyr" til tyrefægtning i Madrid og Ferdinand bliver fejlagtigt valgt.
BITTERFISSEN
Baseret på en roman af Maria Sveland.
DK-premiere: 25/12-2017. (UIP/RGF)
Medv.: tba. Instr.: Anne-Grethe Bjarup Riis. En stærk en historie om en kvinde og hendes familie,
ægteskab, barndom, sorger og glæder, hvor historien afspejler sig i vores samfund både før og nu og
det der kommer.
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