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Biopics i 2015
Ikke mindre end 32 biopics – d.v.s. film som er baseret på virkelig personer eller begivenheder – er foreløbig
linet op på biografernes premierekalender i 2015.
Året vil blandt andet byde på nærmere bekendtskab med så forskellige skæbner om Eik Skaløe, Stephen
Hawking, Bobby Fisher, Yves Saint Laurent, Lance Armstrong, Rikard Møller Nielsen, Jesse Owens og James
Dean.
MR. TURNER
(2:29) (Filmcompagniet/SF) DK-premiere: 1/1-2015. (Biografisk drama)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt2473794/
Trailer: http://dk.filmtrailer.com/cinema/coming-30,30/15148/Mr.+Turner.html
Med Timothy Spall, Jamie King og Julian Seager. Instr.: Mike Leigh (”Life is Sweet” (9.290),
”Naked” (40.844), ”Hemmeligheder og løgne” (208.432), ”Career Girls” (31.234), ”TopsyTurvy” (3.113), ”All or Nothing” (25.244), ”Vera Drakes hemmelighed” (25.244), ”HappyGo-Lucky” (8.880) og ”Another Year” (23.646)).
En film om den engelske kunstner J.M.W Turner.
En film fra Mike Leighs hånd er altid ud over det ordinære.
UNBROKEN
(UIP/Universal) DK-premiere: 8/1-2015. (Action/drama)
Hjemmeside: http://www.unbrokenfilm.com/
Trailer: Se hjemmeside.
Med Jack O’Donnell, Domhnall Gleeson, Garrett Hedlund og Alec Russell. Instr.: Angelina
Jolie. Baseret på en bog af Laura Hillenbrand.
Et episk drama, der følger den olympiske mester og krigshelt Louis Zamperinis utrolige liv.
Sammen med to andre besætningsmedlemmer overlevede han på en tømmerflåde i 47
dage, efter at være styrtet ned med sit fly under 2. verdenskrig, kun for at blive fanget af
den japanske flåde og smidt i fangelejr.
Et hjertebarn for Angelina Jolie. Filmen har været under udvikling i ikke mindre
end 58 år.
AMERICAN SNIPER
(Filmcompagniet/WB) DK-premiere: 22/1-2015. (Action)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt2179136/
Trailer: http://dk.filmtrailer.com/cinema/coming-30,30/16226/American+Sniper.html
Med Bradley Cooper, Sienna Miller og Luke Grimes. Instr.: Clint Eastwood. (“Mørkets
melodi”, “En fremmed uden navn”, “Hun hed Breezy”, ”Kold hævn”, ”Øje for øje”,
”Pansernæven”, ”Bronco Billy” (28.240), ”Firefox” (168.744), ”Dirty Harry vender tilbage”
(116.180), ”Pale Rider (74.219), ”Elitesoldaten” (82.053), ”Bird” (10.270), ”Hvid jæger,
sort hjerte” (11.172), ”Koldt bly og varme øretæver” (48.222), ”De nådesløse” (139.002),
”A Perfect World” (90.825), ”Broerne i Madison County” (292.111), ”Absolute Power”
(50.362), ”Midnat i det gode og ondes have” (5.175), ”True Crime” (7.083), ”Space
Cowboys” (29.617), ”Blood Work” (4.338), ”Mystic River” (156.073), ”Million Dollar Baby” (117.289), Flags of
Our Fathers” (11.022), ”Letters from Iwo Jima” (8.873), ”Changeling” (198.366), ”Gran Torino” (119.485),
”Invictus” (32.064), ”Hereafter” (18.462), ”J. Edgar” (167.494) og ”Jersey Boys”). Baseret på en bog af Chris
Kyle.
Filmen handler om snigskytten Chris Kyle fra det amerikanske militære enhed ’Navy Seals’. Han er den
amerikanske soldat, som er noteret for flest dræbte nogensinde.
Nogen må have givet 84-årige Eastwood en gigantisk portion viagra. Hele to film inden for et halvt
år og her er hans bud på en Oscar-vinder i 2015.
FOXCATCHER
(UIP/Sony) DK-premiere: 22/1-2015. (Drama)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt1100089/
Trailer: Med Steve Carell, Channing Tatum og Mark Ruffalo. Instr.: Bennett Miller (”Capote”
(32.947) og ”Moneyball” (5.692)).
Historien om John du Pont, der led af paranoid skizofreni og dræbte den olympiske mester i
brydning David Schultz.
Gary Oldman var første valg til rollen som John du Pont, rollen endte i stedet som
en gigant-udfordring for komikeren Steve Carell.
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THE IMITATION GAME
(Filmcompagniet/SF) DK-premiere: 29/1-2015. (Drama/thriller)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt2084970/
Trailer: http://dk.filmtrailer.com/cinema/coming-30,30/15670/The+Imitation+Game.html
Med Benedict Cumberbatch, Keira Knigthley, Matthew Goode og Charles Dance. Instr.:
Morten Tyldum (“Headhunterne” (212.335)). Baseret på en bog af Andrew Hodges.
Filmen fortæller den sande, men tragiske historie Alan Turing. Det britiske matematiske
geni var bedst kendt for at knække den tyske Enigma-kode under 2. Verdenskrig, og var
med til at vende krigen til de allieredes fordel. Da han senere blev stigmatiseret pga. sin
homoseksualitet, tog han liv en ødelæggende drejning.
Norske Morten Tyldum får her sin amerikanske chance.
STEPPEULVEN – HISTORIEN OM EIK SKALØE
(Filmcompagniet/SF) DK-premiere: 19/2-2015. (Romantisk drama)
Hjemmeside: http://www.dfi.dk/faktaomfilm/film/en/82301.aspx?id=82301
Trailer: Med Thure Lindhardt, Ola Rapace, Annette Støvelbæk, Marie Tourell Sønderberg og
Johannes Nymark. Instr.: Ole Christian Madsen. (“Pizza King” (49.243), “Prag” (207.522),
“Flammen og Citronen” (673.764) og “Superclásico” (187.733)).
1962. En ung generation gør oprør mod det etablerede. Fredsaktivisten Eik Skaløe møder
Iben og falder hovedkulds for hende, men Iben nægter at forpligte sig til kun én mand.
Desperat forsøger Eik at vinde hendes hjerte ved at fortage et karrierer skift fra digter til
forfatter, nomade, junkie og til sidst forsanger i det legendariske band Steppeulvene.
Endnu et stykke Danmarkshistorie fra alsidige Ole Christian Madsen.
WILD
(Filmcompagniet/Fox) DK-premiere: 19/2-2015. (Drama)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt2305051/
Trailer: Med Reese Witherspoon, Michiel Huisman, Gaby Hoffman og Laura Dern. Instr.: Jean-Marc
Vallée (“C.R.A.Z.Y.” (5.860), “The Young Victoria” (71.906) og “Dallas Buyers Club”
(42.682)). Baseret på Cheryl Strayeds memoirs.
En skildring af den 1100 miles lange vandrertur Cheryl Strayed begav sig ud på, efter en
skilsmisse og hendes mors død. Helt knust af de personlige tragedier, begav hun sig ud på
rejsen, der fik hende helet ud til grænsen af menneskelig overlevelse.
Burde kunne tiltrække et stort kvindelige publikum.
TEORIEN OM ALTING (“The Theory of Everything”)
(UIP/Universal) DK-premiere: 26/2-2015. (Drama/biopic)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt2980516/
Trailer: http://dk.filmtrailer.com/cinema/coming30,30/15761/The+Theory+of+Everything.html
Med Eddie Redmayne, Felicity Jones og Emily Watson. Instr.: James Marsh (“Man on Wire”
(7.225)).
Historien om fysikeren Stephen Hawkings liv og hans forhold til sin kone.
Filmen om den verdensberømte fysiker Stephen Hawking, fra instruktøren af
dokumentarfilmen ”Man on Wire” (7.225).

BIG EYES
(Scanbox) DK-premiere: 5/3-2015. (Drama)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt1126590/
Trailer: http://dk.filmtrailer.com/cinema/coming-30,30/16111/big+eyes.html
Med Amy Adams, Christoph Waltz og Kryste Ritter. Instr.: Tim Burton (“Beetlejuice”
(13.908), “Batman” (245.597), “Edward Saksehånd” (63.031), “Batman vender tilbage”
(104.940), “Ed Wood” (12.723), “Mars Attacks!” (88.317), “Sleepy Hollow” (70.492),
“Planet of the Apes” (162.125), “Big Fish” (47.227), “Charlie og chokoladefabrikken”
(200.313), “Sweeney Todd: Den djævelske barber fra Fleet Street” (60.401), “Alice i
eventyrland” (308.081), “Dark Shadows” (59.101) og “Frankenweenie” (3.119)).
Et drama centreret om maleren Margaret Keane, hendes fænomenale succes i 1950'erne,
og de efterfølgende juridiske vanskeligheder, hun havde med sin mand, som hævdede æren for hendes værker
i 1960'erne.
Selv Tim Burton har nu kastet sig over biopics. Budget: $10 mio.
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9. APRIL
(Nordisk) DK-premiere: 12/3-2015. (Krigsfilm)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt3542188/
Trailer: Med Pilou Asbæk. Instr.: Roni Ezra.
En dansk krigsfilm om den skæbnesvangre dag 9. april 1940, hvor nazisterne invaderede
Danmark. Klokken fire om morgenen 9. april indsatte tyskerne 40.000 soldater i Danmark,
men det var kun i Sønderjylland, at de danske tropper kæmpede regulært tilbage mod
nazisterne. Seksten danske soldater omkom, mens 23 blev meldt hårdt såret, inden
regeringen og Kong Christian 10. officielt kapitulerede hen på formiddagen. Det er den
formiddag, som ”9. april” skildrer. Det bliver et intenst, karakterdrama med fokus på de
unge danske mænd, der var fanget i det storpolitiske spil.
Film om hændelser i Danmark under 2. verdenskrig har publikums store bevågenhed: ”Flammen &
Citronen” (673.764) og ”Hvidsten gruppen” (754.824). (Femte film i Biografklub Danmarkprogrammet 2014/15)
MAX
(Filmcompagniet/SF) DK-premiere: 12/3-2015. (Eventyr/drama)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt3369806/
Trailer: Med Lauren Graham, Robbie Amell og Thomas Haden Church. Instr.: Boaz Yakin. (“Titans”
(16.837) og “Uptown Girls” (528)).
Den hjertevarme historie om hunden, Max, som vender tilbage fra tjeneste i Afghanistan.
Dybt traumatiseret af sin hundeførers død, bliver hunden overladt til den efterladte familie.
Måske vil den afdøde hundeførers urolige 14-årige bror, Justin, og Max vil være i stand til at
læge hinandens sår.
Puha. Så er det vist med at finde lommetørklæderne frem.
I HAVETS HJERTE (“In the Heart of the Sea”)
(Filmcompagniet/WB) DK-premiere: 19/3-2015. (Drama)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt1390411/
Trailer: Med Chris Hemsworth, Cillian Murphy og Brendan Gleeson. Instr.: Ron Howard. (”Hopla vi
skrider” (36.960), ”Natholdet” (19.953), ”Splash” (9.536), ”Cocoon” (35.546), ”Koks i
kølerhjelmen” (4.815), ”Willow” (105.987), ”Hele den pukkelryggede familie” (21.284),
”Flammehav” (94.624), ”Far and Away” (162.713), ”Før deadline” (7.143), ”Apollo 13”
(178.883), ”Løsepenge” (274.412), ”Edtv” (18.414), ”Grinchen – julen er stjålet” (44.318),
”Et smukt sind” (145.439), ”The Missing” (18.347), ”Cinderella Man” (12.541), ”Da Vinci
mysteriet” (624.311), ”Frost/Nixon” (13.399), ”Engle og dæmoner” (494.572) og ”Rush”
(23.371)). Efter en roman af Nathaniel Philbrick.
Baseret på en virkelig begivenhed i 1820. En hvalfangstskib bliver sunket af en kaskelothval, hvilket tvang
besætningen til at opholde sig 90 dage på havet, tusindvis af kilometer fra deres hjem.
Ron Howard ved hvordan man fortæller en god historie på film.
TESTAMENT OF YOUTH
(Nordisk) DK-premiere: 2/4-2015. (Drama)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt1441953/
Trailer: Med Hayley Atwell, Kit Harington og Emily Watson. Instr.: James Kent. Efter en selvbiografi
af Vera Brittain.
En studerende på Oxford forlader alt for at blive sygeplejerske under Første Verdenskrig.
En filmatisering af Vera Brittains selvbiografi, som beskriver den indflydelse
Første Verdenskrig havde på en hel generation af engelske kvinder.
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IDEALISTEN
(Filmcompagniet/SF) DK-premiere: 9/4-2015. (Spændingsfilm)
Hjemmeside: http://www.dfi.dk/nyheder/filmupdate/2013/september/spaendingsfilm-frachristina-rosendahl.aspx
Trailer: Med Peter Plaugborg, Søren Malling, Thomas Bo Larsen, Jens Albinus, Nikolaj Cederholm og
Helle Hertz. Instr.: Christina Rosendahl (“Supervoksen” (104.344)).
1968 styrter et amerikansk B-52 bombefly lastet med fire højeksplosive brintbomber ned på
havisen nær den amerikanske militærbase Thule. Både den danske og amerikanske
regering meddeler, at ulykken er under kontrol, og hundredvis af danske thulearbejdere
bliver indsat i en gigantisk oprydningsaktion. 18 år senere i 1986 bliver den unge
radiojournalist Poul Brink opsøgt af den tidligere thulearbejder Marius Schmidt, der hævder, at en kollegas
mystiske hudlidelser skyldes oprydningsarbejdet. Det viser sig, at thulearbejdere over hele landet kæmper med
samme lidelser og er ved at dø af kræft. Poul Brink bider sig fast i sagen, og da han og Marius Schmidt
konfronterer de statslige instanser med deres mistanke, er tavsheden larmende. De forstår snart, at de sidder
med en højeksplosiv sag, der trækker tråde til landets mest magtfulde mænd og helt op til toppen af den
amerikanske regering.
En spændingsfilm om et af de mest hemmeligholdte kapitler i det 20. århundredes danmarkshistorie
under den kolde krig.
PAWN SACRIFICE
(Filmcompagniet/SF) DK-premiere: 16/4-2015. (Drama)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt1596345/
Trailer: Med Tobey Maguire, Liew Schreiber og Peter Sarsgaard. Instr.: Edward Zwick (“Dig og mig”
(36.073), “Ærens mark” (9.614), ”Legendernes tid” (136.337), ”Det afgørende bevis”
(27.504), ”Under angreb” (45.160), ”Den sidste samurai” (198.280), ”Blood Diamond”
(109.819), ”Modstand” (2.214) og ”Love and Other Drugs” (41.225)).
Den legendariske amerikanske skakmester, Bobby Fischer, forbereder sig til den
legendariske kamp mod russiske Boris Spassky.
Skakfans vil uden tvivl blive begejstret.
KILL THE MESSENGER
(UIP/Mis label) DK-premiere: 30/4-2015. (Krimi/drama)
Hjemmeside: http://www.focusfeatures.com/kill_the_messenger/
Trailer: Se hjemmesiden.
Med Jeremy Renner, Mary Elizabeth Winstead og Michael Sheen. Instr.: Michael Cuesta.
Baseret på en bog af Gary Webb.
Historien om journalisten som forbandt CIA med den kokainhandel, der finansierede de
nicaraguanske Contra oprørere. Efterfølgende blev journalisten offer for en ødelæggende
smædekampagne, der kostede ham hans job og i sidste ende hans liv.
Baseret på en sand historie.
JIMMY’S HALL
(1:49) (Øst for Paradis) DK-premiere: 14/5-2015. (Drama)
Hjemmeside: https://www.facebook.com/JimmysHallFilm
Trailer: Se hjemmeside.
Med Barry Ward, Simone Kirby og Andrew Scott. Instr.: Ken Loach.
(”Kes”, ”Raining Stones” (12.419), ”Land and Freedom” (20.354), ”Carla’s Song” (9.384),
”My Name is Joe” (56.472), ”The Navigators” (11.711), “Sweet Sixteen” (15.937), “Et
dristigt kys” (99.514), “Vinden der ryster kornet” (13.718), “En fri verden” (5.199),
“Looking for Eric” (14.645), ”Route Irish” (3.001), ”The Angels’ Share” (80.815) og “The
Spirit of ’45” (923)).
Historisk drama om den politiske aktivist Jimmy Gralton som vender hjem til 1930'ernes
Irland efter flere år i USA og skaber et enestående folkeligt hus til læring, dans og kunst. Men kirken sidder
tungt på magten og sætter alt ind på at lukke stedet...
Ken Loach sidste film. ”Loach forlader bygningen i fin stil og med flyvende faner i en film om
socialisme med et menneskeligt ansigt og fut i danseskoene,” skrev Politikens Kim Skotte, efter
visningen i Cannes 2014.
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SUITE FRANCAISE
(Nordisk) DK-premiere: 21/5-2015. (Romantisk drama)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt0900387/
Trailer: Med Michelle Williams, Matthias Schoenaert, Kristin Scott Thomas, Margot Robbie, Ruth
Wilson og. Instr.: Saul Dibb (“The Duchess” (2.821)). Baseret på en roman af Irène
Némirovsky.
Filmen foregår under den tyske besættelse af Frankrig og beskriver det umage
kærlighedsforhold mellem Lucile, en lidenskabelig fransk landsbypige og Bruno, en tysk
soldat.
Filmen er baseret på en roman at Irène Némirovsky, en polsk Jøde, der skrev
bogen i 1942, før hun blev arresteret og i sidste ende henrettet i Auschwitz. Det var meningen
bogen skulle være begyndelsen til en romanserie på fem, men kun to dele blev skrevet før hendes
anholdelse. De blev bevaret af hendes døtre og offentliggjort i 2004.
PRIDE
(2:00) (Camera) DK-premiere: 18/6-2015. (Komedie)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt3169706/
Trailer: Med Bill Nighy, Andrew Scott, Imelda Staunton og Dominic West. Instr.: Matthew Warchus.
Filmen bygger på en sand historie fra 1980’erne. Under Gay Pride-marchen i London finder
en umage forsamling af bøsser og lesbiske sammen om en ny sag: Man vil indsamle penge
til de strejkende minearbejdere. Problemet er bare, at minearbejderne ikke ønsker at blive
associeret med de glade, regnbuefarvede givere fra metropolen. Og så må de dedikerede
byboere ellers en tur på landet for nedkæmpe fordommene og ramme det fælles fodslag…
En britisk komedie som på lystig vis masserer både grinemuskler og tårekanaler.
(Syvende film i Biografklub Danmark-programmet 2014/15)
DESERT DANCER
(1:38) (Scanbox) DK-premiere: 18/6-2015. (Drama)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt2403393/
Trailer: Med Freida Pinto, Nazanin Boniadi og Tom Cullen. Instr.: Richard Raymond. Baseret på
historien om Afshin Ghaffarian.
Afshin Ghaffarian sætter alt for spil for at starte et dansekompagni midt sit hjemland Irans
politisk ustabile klima og nationens forbud mod at danse.
Baseret på en sand historie.

SAINT LAURENT
(Scanbox) DK-premiere: 25/6-2015. (Drama)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt2707848/
Trailer: Med Léa Seydoux, Gaspard Ulliel og Louis Garrel. Instr.: Bertrand Bonello.
Filmen fokuserer på den franske modeskaber Yves Saint Laurent og hans modehus, med
særligt fokus på det kreative højdepunkt i 60'erne og 70'erne, da det blev anset for at være
det mest innovative mærke i verden.
Udskudt og udskudt for at lægge afstand til den tidligere udsendte film om Yves
Saint Laurent.

GULDKYSTEN
(Filmcompagniet) DK-premiere: 2/7-2015. (Romantisk historisk drama)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt4038670/
Trailer: Med Jakob Oftebro, Danica Curcic, Sophia Adegnika, Adam Ild Rohweder og Anders
Heinricksen. Instr.: Daniel Dencik.
Filmen handler om den unge og idealistiske Joseph Wulff, der i 1836 drager mod de danske
besiddelser på Guldkysten i Afrika. Her er planen, at der skal anlægges plantager, men ikke
alt ender med at gå som forventet.
Spillefilmsdebut for instruktøren Daniel Dencik - en mand med integritet.
Historien om Wulff er baseret på virkelige personer og begivenheder i tiden efter
den transatlantiske slavehandels ophør. (Tredje film i Biografklub Danmarks tillægsprogram
2014/15)
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ICON
(Filmcompagniet/SF) DK-premiere: 9/7-2015. (Sportsdrama)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt3083008/
Trailer: Med Ben Forster, Dustin Hoffman, Chris O’Dowd. 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) og ”Philomena” (47.597)).
En irsk sportsjournalist bliver overbevist om, at Lance Armstrongs præstationer under Tour de France, er
frembragt af forbudte stoffer. Med denne overbevisning, begynder han jagten på beviser, der vil afsløre
Armstrong.
Den kontroversielle historie om Lance Armstrong nu på det store lærred.
KOLLEKTIVET
(Nordisk) DK-premiere: 27/8-2015. (Drama)
Hjemmeside: Trailer: 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”).
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.
LOOMIS FARGO
(Nordisk) DK-premiere: 3/9-2015. (Action/komedie)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt2461150/
Trailer: Med Zach Galifianakis, Owen Wilson, Kristen Wiig og Jason Sudeikis. Instr.: Jared Hess.
Filmen fokuserer på en utilfreds chauffør i et armeret pengetransportfirma, som får
overbevist sin smukke kvindelige kollega om at røve banken de begge arbejder for. Men
efter røveriet er succesfuldt gennemført, snydes chaufføren af sin kvindelige medskyldige,
hvilket tvinger ham til at flygte til Mexico. Her planlægger han sin hævn…
Denne komedie er baseret på den sande historie om to ikke særlig begavede
bankrøvere, som lykkes at slippe afsted med næsten $20 mio. i 1997.
SOMMEREN ’92
(Filmcompagniet/SF) DK-premiere: 24/9-2015. (Sportsdrama)
Hjemmeside: http://www.dfi.dk/faktaomfilm/person/da/89366.aspx?id=89366
Trailer: Med Ulrich Thomsen, Allan Hyde, Mikkel Boe Følsgaard, Cyron Melville, Jon Lange og
Gustav Dyekjær Giese. Instr.: Kasper Barfoed (”Min søsters børn i Ægypten” (466.485),
”Tempelriddernes skat” (215.330) og ”Kandidaten” (193.797)).
Filmen om det danske fodboldlandsholds EM-triumf i Sverige.
Om end sportsdramaer ikke ligefrem er det danske biografpublikums foretrukne,
burde denne film dog have en betydelig chance for at blive undtagelsen, som
bekræfter reglen.
SUFFRAGETTE
(UIP/Mis label) DK-premiere: 24/9-2015. (Drama)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt3077214/
Trailer: Med Helena Bonham Carter, Meryl Streep og Carrey Mulligan. Instr.: Sarah Gavron.
”Suffragette” beskriver en afgørende fase i den tidlige feministiske bevægelse. Det
historiske drama fokuserer på militante i bevægelsen, som greb til magtudøvelse, da deres
fredelige bestræbelser på at opnå ligeberettigelse, havde slået fejl.
Skal nok bringe feminister til fadet.
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RACE
(Filmcompagniet/SF) DK-premiere: 24/9-2015. (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.
Filmen står anført til premiere 8. april 2016 i USA, så den danske premieredato må
anses som tvivlsom.
BLACK MASS
(Filmcompagniet/WB) DK-premiere: 15/10-2015. (Action/krimi)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt1355683/
Trailer: Med Johnny Depp, Benedict Cumberbatch, Joel Edgerton, Jesse Plemons, Sienna Miller og
Dakota Johnson. Instr.: Scott Cooper (“Out of the Furnace” (4.039)). Baseret på en roman
af Dick Lehr.
Den sande historie om Whitey Bulger, bror til en senator og den mest berygtede
voldsforbryder i amerikansk historie. Han blev meddeler for FBI og hjalp til med at sætte en
hel mafiafamilie bag tremmer.
Jo, det er Johnny Depp på billedet.
THE WALK
(UIP/Sony) DK-premiere: 15/10-2015. (Drama)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt3488710/
Trailer: Med Joseph Gordon-Levitt, Ben Kingsley og James Badge Dale. Instr.: Robert Zemeckis. (“I
Wanna Hold Your Hand” (6.753), “Brugte biler” (28.102), “Nu går den vilde skattejagt
(235.900), ”Tilbage til fremtiden” (383.644), ”Hvem snørede Roger Rabbit” (399.070),
”Tilbage til fremtiden – del II” (288.979), ”Tilbage til fremtiden – del III” (197.632), ”Døden
klæ’r hende” (142.674), ”Forrest Gump” (533.755), ”Contact” (91.660), ”Bag facaden”
(140.332), ”Cast Away” (180.270), ”Polar-ekspressen” (108.005), ”Beowulf” (46.297), ”A
Christmas Carol” (57.625) og ”Flight” (10.575)). Baseret på bogen ”To Reach the Clouds” af
Philippe Petit.
Historien om den franske artist Philippe Petit. Han forsøgte i 1974 at vandre på line mellem de to tårne af World
Trade Center.
Dramatisering af dokumentarfilmen ”Man on a Wire” (7.225) fra 2009. (Udsendes også i 3-D)
LEGEND
(Filmcompagniet/SF) DK-premiere: 19/11-2015. (Gangsterfilm)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt3569230/
Trailer: Med Tom Hardy og Emily Browning. Instr.: Brian Helgeland (”Payback” (100.950)).
De identiske tvillinger, gangsterne Ronald og Reginald Kray, terroriserede London gennem
50’erne og 60’erne.
Produktionsselskabet har være så smarte at snuppe to hovedroller til éns pris.

LIFE
(Filmcompagniet/SF) DK-premiere: 26/11-2015. (Drama)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt2948840/
Trailer: Med Robert Pattinson, Joel Edgerton og Dane DeHaan. Instr.: Anton Corbijn. ”Control”
(15.560) og ”The American” (38.064)).
En fotograf for Life Magazine får til opgave at tage billeder af James Dean.
Venskabet mellem Hollywood legenden James Dean og fotografen Dennis Stock.
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