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Filmatiseringer af bøger i 2015
I skrivende stund er ikke mindre end 41 filmatiseringer af bøger på vej mod det store lærred i 2015.
Tre danske film er baseret på bøger: Lene Kaaberbøls ”Skammerens datter” samt Ole Lund Kirkegaardfilmatiseringerne ”Albert” og ”Hodja fra Pjort”. Sidstnævnte er genindspilninger.
Ingen tvivl om at der vil samle sig stor interesse om filmatiseringen af ungdomsromanerne ”The Hunger
Games: Mockingjay – 2. del” af Suzanne Collins, “Insurgent” af Veronica Roth samt “Maze Runner: Scorch
Trials” af James Dashner.
Men filmatiseringerne, som sandsynligvis vil samle det største antal biografgængere, bliver E.L. James ”Fifty
Shades of Grey” samt ”Paddington”, baseret på Michael Bonds børnebøger.
Et par af filmatiseringerne er allerede storfavoritter i Oscar-kapløbet: ”The Imitation Game”, baseret på
romanen ”The Enigma” af Andrew Hodges samt ”Teorien om alting”, baseret på romanen "Travelling to Infinity:
My Life with Stephen” af Jane Hawking.
Nedenstående en komplet oversigt.
Der tages forbehold for premieredater.
THE BEST OF ME
Baseret på en roman af Nicholas Sparks.
DK-premiere: 1/1-2015. (Nordisk)
Med James Marsden og Michelle Monaghan. Instr.: Michael Hoffman
Barndomskærester genforenes efter mange år, da de begge vender tilbage til deres fødeby.

UNBROKEN
Baseret på en bog af Laura Hillenbrand.
DK-premiere: 8/1-2015. (UIP/Universal)
Med Jack O’Donnell, Domhnall Gleeson, Garrett Hedlund og Alec Russell. Instr.: Angelina Jolie.
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.
PADDINGTON
Baseret på Michael Bonds bøger.
DK-premiere: 15/1-2015. (Filmcompagniet/SF)
Med Nicole Kidman, Peter Capaldi, Sally Hawkins, Jim Broadbent og Julie Walters. Instr.: Paul
King.
Filmen handler om en eventyrlysten bjørn, der elsker alt britisk. Han ankommer til Paddington
station for at finde et hjem i London. Familien Brown tager ham til sig, og det varer ikke længe
før den bløde, men klodsede bamse skaber ravage i det lille hjem. Lige som Paddington tror at
alt er fryd og gammen, får en museumskonservator øje på den sjældne bjørn og øjner en
chance for at få et pragteksemplar til museet.
AMERICAN SNIPER
Baseret på en bog af Chris Kyle.
DK-premiere: 22/1-2015. (Filmcompagniet/WB)
Med Bradley Cooper, Sienna Miller og Luke Grimes. Instr.: Clint Eastwood.
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.
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THE SEVENTH SON
Baseret på bogen ”The Spook’s Apprentice” af Joseph Delaney.
DK-premiere: 22/1-2015. (UIP/Universal)
Med Jeff Bridges, Julianne Moore, Kit Harington, Alicia Vikander, Jason Scott Lee, og Ben
Barnes. Instr.: Sergey Bodrov.
Unge Thomas er i lære hos den lokale troldmand, hvor han skal lære at bekæmpe onde ånder.
Hans første store udfordring kommer, da den magtfulde Malkin undslipper fangenskab, mens
troldmanden er væk.

THE IMITATION GAME
Baseret på en bogen ”The Enigma” af Andrew Hodges.
DK-premiere: 29/1-2015. (Filmcompagniet/SF)
Med Benedict Cumberbatch, Keira Knigthley, Matthew Goode og Charles Dance. Instr.: Morten
Tyldum
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.
FIFTY SHADES OF GREY
Efter en roman af E.L. James.
DK-premiere: 12/2-2015. (UIP/Universal)
Med Jamie Dorman, Dakota Johnson og Jennifer Ehle. Instr.: Sam Taylor-Johnson.
Det erotiske drama handler om den litteraturstuderende Anastasia Steele, der indleder et
seksuelt forhold til milliardæren Christian Grey.

INHERENT VICE
Efter en roman af Thomas Punchon.
DK-premiere: 12/2-2015. (Filmcompagniet/WB)
Med Joaquin Phoenix, Jena Malone, Reese Witherspoon, Josh Brolin, Owen Wilson, Benicio Del
Toro og Martin Short. Instr.: Paul Thomas Anderson.
Los Angeles, 1970. Detektiven Larry “Doc” Sportello, som bliver holdt i gang af hårde stoffer,
undersøger en tidligere kærestes forsvinden.

WILD
Baseret på Cheryl Strayeds memoirs.
DK-premiere: 19/2-2015. (Filmcompagniet/Fox)
Med Reese Witherspoon, Michiel Huisman, Gaby Hoffman og Laura Dern. Instr.: Jean-Marc
Vallée
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.
ALBERT
Baseret på en bog af Ole Lund Kirkegaard.
DK-premiere: 26/2-2015. (WD/M&M)
Danske stemmer: tba. Instr.: Karsten Kiilerich.
Kalleby kunne være en hyggelig og fredelig lille landsby, hvis Albert og hans bedste ven Egon
havde boet et andet sted. De har travlt fra morgen til aften med at jage skomagerens høns og
spise blommer – når de da ikke laver en lydløs kanon eller graver en elefantfælde. De stifter
også De hæslige Slynglers klub og prøver at komme til Afrika i en papkasse. Hver gang det går
galt, sender Egons mor ham i seng. Der skal han ligge til han er blevet artig. Men Albert
hjælper ham altid ud af vinduet, og til sidst sømmer Egons mor det til med brædder. Så sejler
Albert ud i den vide verden for at komme i sørøverlære. Han møder Den Store Rapollo, verdens bedste
lommetyv, og kommer med ham til marked i Hjallevad – og så bliver der gang i den!
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TEORIEN OM ALTING (“The Theory of Everything”)
Baseret på romanen "Travelling to Infinity: My Life with Stephen” af Jane Hawking.
DK-premiere: 26/2-2015. (UIP/Universal)
Med Eddie Redmayne, Felicity Jones og Emily Watson. Instr.: James Marsh.
Historien om fysikeren Stephen Hawkings liv og hans forhold til sin kone.

STILL ALICE
Baseret på en roman af Lisa Genova.
DK-premiere: 5/3-2015. (Filmcompagniet/SF)
Med Julianne Moore, Kristen Stewart og Kate Bosworth. Instr.: Richard Glatzer og Wash
Westmoreland.
Alice Howland er lykkelig gift med tre voksne børn. Hun er en en berømt professor, som
pludselig begynder at glemme ord. Da hun får den rædselsvækkende diagnose, sættes hendes
families sammenhold på en hård prøve.
MORTDECAI
Efter en roman af Kyril Bonfiglioli.
DK-premiere: 5/3-2015. (Nordisk)
Med Johnny Depp, Olivia Munn og Ewan McGregor. Instr.: David Koepp.
Kunsthandleren Charles Mortdecai eftersøger et stjålet maleri, som efter sigende skulle ligge i
en bankboks fyldt med lige så stjålet Nazi-guld.

INSURGENT
Efter en roman af Veronica Roth.
DK-premiere: 19/3-2015. (Nordisk)
Med Shailene Woodley, Ansel Elgort og Theo James. Instr.: Robert Schwentke
Filmen fokuserer på Tris Prior, en teenage pige i fremtidens Chicago, hvor borgerne er opdelt i
fem fraktioner. Krig truer da konflikten mellem de forskellige fraktioner og deres filosofier
intensiveres.

I HAVETS HJERTE (“In the Heart of the Sea”)
Efter en roman af Nathaniel Philbrick.
DK-premiere: 19/3-2015. (Filmcompagniet/WB)
Med Chris Hemsworth, Cillian Murphy og Brendan Gleeson. Instr.: Ron Howard.
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.

THE GUNMAN
Baseret på romanen ”The Prone Gunman” af Jean-Patrick Manchette.
DK-premiere: 19/3-2015. (UIP/Mis label)
Med Sean Penn, Edris Elba og Javier Bardem. Instr.: Pierre Morel.
En international spion må rense sit navn, for at redde sig selv fra den hemmelige organisation,
han tidligere arbejdede for.

HJEM (“Home”)
Efter børnebogen ”The True Meaning of Smekday” af Adam Rex.
DK-premiere: 26/3-2015. (Filmcompagniet/Fox)
Originale stemmer: Jennifer Lopez, Steve Martin, Jim Parsons og Rihanna. Instr.: Tim Johnson
En gruppe aliens gemmer sig fra deres fjender på vores klode.
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SKAMMERENS DATTER
Efter en bog af Lene Kaaberbøl.
DK-premiere: 26/3-2015. (Nordisk)
Med Peter Plaugborg, Jakob Oftebro, Søren Malling, Stina Ekblad, Maria Bonnevie og Allan
Hyde. Instr.: Kenneth Kainz
Dina, Skammerens Datter, har til sin store fortrydelse arvet sin mors overnaturlige evner. Hun
kan se direkte ind i andre menneskers sjæl og få dem til at skamme sig over alle de dårlige
ting, de har gjort. Når den retmæssige arving til Fyrstetronen uretmæssigt anklages for en
række horrible mord, lokkes Dinas mor til Dunark under falske forudsætninger, for at få ham
til at bekende. Men da hun nægter at misbruge sine evner og få en uskyldig dømt, bliver hun
taget til fange. Det er nu op til Dina at finde sandheden om mordene og snart hvirvles hun ind i et blodigt
magtopgør med livet som indsats. I en semi-realistisk, middelalderlig, fantasy verden, kastes Dina og hendes
familie ud i et hæsblæsende eventyr med drager og magi i forsøget på at indsætte den retmæssige arving til
fyrstedømmet i Dunark på tronen.
TESTAMENT OF YOUTH
Efter en selvbiografi af Vera Brittain.
DK-premiere: 2/4-2015. (Nordisk)
Med Hayley Atwell, Kit Harington og Emily Watson. Instr.: James Kent.
En studerende på Oxford forlader alt for at blive sygeplejerske under Første Verdenskrig.

Z FOR ZACHARIA
Baseret på en roman af Robert C. O’Brien.
DK-premiere: 16/4-2015. (Scanbox)
Med Margot Robbie, Chris Pine og Chiwetel Ejiofor. Instr.: Craig Zobel.
Ann Burden tror hun er den eneste overlevende efter en atomkrig, men finder ud af
videnskabsmanden, Loomis, også er i live. Men kan hun stole på ham?

FAR FROM THE MADDING CROWD
Baseret på en roman af Thomas Hardy.
DK-premiere: 23/4-2015. (Filmcompagniet/Fox)
Med Carey Mulligan, Juno Temple og Michael Sheen. Instr.: Thomas Vinterberg.
Historien om Bathsheba Everdene - en egenrådig og lidenskabelig kvinde, som kun er tilfreds,
når hun er genstand for en mands totale og hjælpeløse tilbedelse. Hun indfanger tre meget
forskellige mænds liv og kærlighed. Der er fårefarmeren Gabriel Oak, som er fængslet af
hendes skønhed og frier til hende, William Boldwood, en velstående inkarneret ungkarl i
starten af fyrrerne, og den flotte, ubesindige fægtemester sergent Frank Troy, der har tendens
til pludselige voldelige anfald.
CHILD 44
Efter en roman af Tom Rob Smith.
DK-premiere: 30/4-2015. (Nordisk)
Med Tom Hardy, Gary Oldman og Noomi Rapace. Instr.: Daniel Espinosa.
Filmen foregår i 50’ernes Sovjetunionen, og fokuserer på Leo Stepanovich Demidov, en loyal
patriot af det stalinistiske Rusland og en stigende stjerne i MGB, statens sikkerhedstjeneste. Da
Demidov kommer på sporet af en seriemorder som myrder børn, bliver hans verdenssyn knust,
fordi mord slet ikke officielt findes i Sovjetrusland. Alle, der påstår noget andet, begår en
forbrydelse mod staten. En sand catch 22.
DARK PLACES
Efter en roman af Gillian Flynn.
DK-premiere: 30/4-2015. (Filmcompagniet/SF)
Med Charlize Theron, Chloë Grace Moretz, Christina Hendricks og Nicholas Hoult. Instr.: Gilles
Paquet-Brenner.
Filmen foregår i en lille by i Kansas og følger Libby Day, det eneste overlevende vidne til en
rædselsvækkende massakre, der kostede hendes mor og søstre livet. I troen på at en satanisk
kult stod bag, vidner Libby mod sin egen bror. 25 år efter mordet bliver hun hjemsøgt af
hendes grusomme fortid, da hun møder en gruppe amatør-efterforskere, der kalder sig ”The
Kill Club”. Gruppen begynder deres egen efterforskning af sagen, i troen på at Libbys bror er
uskyldig. For at hjælpe dem, må Libby grave i smertefulde erindringer af tragedien…
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KILL THE MESSENGER
Baseret på bog "Dark Alliance” af Gary Webb.
DK-premiere: 30/4-2015. (UIP/Mis label)
Med Jeremy Renner, Mary Elizabeth Winstead og Michael Sheen. Instr.: Michael Cuesta.
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.

PHOENIX
Efter romanen ”Le Retour des cendres” af Hubert Monteilhet.
DK-premiere: 30/4-2015. (Camera)
Med Nina Hoss, Ronald Zehrfeld og Nina Kunzendorf. Instr.: Christian Petzold.
Filmen udspiller sig i Berlins ruiner umiddelbart efter Anden Verdenskrig. Nelly har overlevet
KZ-lejrene, men ikke uden ar på både krop og sjæl. Da vi møder hende, er hun formummet i
bandager efter en stor ansigtsoperation. Hendes største drøm er at blive genforenet med sin
mand Johnny, men da det skal til at ske, genkender han hende ikke umiddelbart, og rygterne
om at det i virkeligheden var ham, der sendte hende i armene på nazisterne, gør ikke
situationen mindre usikker.
THE LONGEST RIDE
Baseret på en roman af Nicolas Sparks.
DK-premiere: 13/5-2015. (Filmcompagniet/Fox)
Med Britt Robertson, Oona Chaplin og Scott Eastwood. Instr.: George Tillman Jr.
Et ungt pars liv sammenflettes med en 90-årig mands, mens han sidder fastspændt i en bil,
efter et trafikuheld, og reflektere over en tabt kærlighed.

CAROL
Baseret på en roman af Patricia Highsmith.
DK-premiere: 21/5-2015. (Scanbox)
Med Rooney Mara, Cate Blanchett og Sarah Paulson. Instr.: Todd Haynes.
En ekspedient i et stormagasin drømmer om et bedre liv i 50’ernes New York og falder for en
ældre, gift kvinde.

SUITE FRANCAISE
Baseret på en roman af Irène Némirovsky.
DK-premiere: 21/5-2015. (Nordisk)
Med Michelle Williams, Matthias Schoenaert, Kristin Scott Thomas, Margot Robbie, Ruth Wilson
og. Instr.: Saul Dibb.
Filmen foregår under den tyske besættelse af Frankrig og beskriver det umage
kærlighedsforhold mellem Lucile, en lidenskabelig fransk landsbypige og Bruno, en tysk soldat.

OUR KIND OF TRAITOR
Baseret på en roman af John le Carré.
DK-premiere: 4/6-2015. (Filmcompagniet/SF)
Med Ewan McGregor, Damian Lewis, Stellan Skarsgård og Naomie Harris. Instr.: Susanna
White.
Et par lader sig lokke ind i en russisk oligarks planer om at hoppe af, og lige så snart er parret
som en lus mellem to negle: den russiske mafia og den britiske efterretningstjeneste. Og
ingen af dem kan de stole på.
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UNE NOUVELLE AMIE
Baseret på en roman af Ruth Rendell.
DK-premiere: 4/6-2015. (Camera)
Med Romain Duris, Anaïs Demoustier og Raphaël Pernonnaz. Instr.: François Ozon.
En ung kvinde gør en overraskende opdagelse om ægtemanden til hendes afdøde bedste ven.

PAPER TOWNS
Baseret på en bog af John Green.
DK-premiere: 18/6-2015. (Filmcompagniet/Fox)
Med Nat Wolff, Care Delevingne, Halston Sage og Justice Smith. Instr.: Jake Schreier.
Quentin Jacobsen har hele sit liv været forelsket i den pragtfulde, eventyrlystne Margo Roth
Spiegelman. Så da hun en nat kravler ind af hans vindue iklædt som en ninja og beder ham
følge med på et hævntogt, indvilliger han. Næste dag da Quentin ankommer til sin
arbejdsplads opdager han at Margo, som altid har været lidt af en gåde, nu er blevet et
mysterium. Men Q opdager hurtigt, at der er spor han kan følge for at opklare mysteriet. Men
jo tættere han kommer på, jo mindre kan Quentin genkende den pige, han troede han kendte
så godt.
RUTH AND ALEX
Baseret romanen ”Heroric Measures” af Jill Ciment.
DK-premiere: 13/8-2015. (Angel)
Med Morgan Freeman, Diane Keaton og Carrie Preston. Instr.: Richard Loncraine.
Et ægtepar kommer på deres livs prøve, da de skal sælge den lejlighed i New York, hvor de har
tilbragt hele deres liv sammen.

ME BEFORE YOU
Baseret på en roman af Jojo Moyes.
DK-premiere: 10/9-2015. (Filmcompagniet/SF)
Med Emilia Clarke og Sam Claflin. Instr.: Thea Sharrock. En ung kvinde er fanget i blindgyde
jobmæssigt. En succesfuld mand er bundet til en kørestol efter en ulykke. Manden synes ikke
hans liv er værd at leve, indtil den unge kvinde bliver hyret i seks måneder for at tage sig af
ham. Da de kommer fra hver sin verden og nu er fanget sammen af omstændighederne, får de
to en dårlig start. Men kvinden er fast besluttet på at overbevise manden om, at livet er værd
at leve. Da de begiver sig ud på en række eventyr sammen, finder de sammen en ny mening
med livet.
MAZE RUNNER: SCORCH TRIALS
Baseret på en roman af James Dashner.
DK-premiere: 17/9-2015. (Filmcompagniet/Fox)
Med Dylan O’Brien, Thomas Brodie-Sangster og Kaya Scodelario. Instr.: Wes Ball Vores helte
er undsluppet labyrinten, men nu står de ansigt til ansigt med en endnu mere forræderisk
udfordring i det åbne landskab på en ødelagt planet.

THE JUNGLE BOOK
Baseret på en historie af Rudyard Kipling.
DK-premiere: 8/10-2015. (WD)
Med Neel Sethi. Originale stemmer: Scarlett Johannsson, Lupita Nyong’o og Edris Elba. Instr.:
Jon Favreau.
En forældreløs dreng vokser op i junglen og får god hjælp af ulve, en bjørn og en sort panter.
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HODJA FRA PJORT
Efter Ole Lund Kirkegaards bog.
DK-premiere: 8/10-2015. (WD)
Instr.: tba. Danske stemmer: tba.
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.
BLACK MASS
Baseret på en roman af Dick Lehr og Gerard O’Neill.
DK-premiere: 15/10-2015. (Filmcompagniet/WB)
Med Johnny Depp, Benedict Cumberbatch, Joel Edgerton, Jesse Plemons, Sienna Miller og
Dakota Johnson. Instr.: Scott Cooper
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.
THE WALK
Baseret på bogen ”To Reach the Clouds” af Philippe Petit.
DK-premiere: 15/10-2015. (UIP/Sony)
Med Joseph Gordon-Levitt, Ben Kingsley og James Badge Dale. Instr.: Robert Zemeckis.
Historien om den franske artist Philippe Petit. Han forsøgte i 1974 at vandre på line mellem de
to tårne af World Trade Center.

THE HUNGER GAMES: MOCKINGJAY – 2. DEL
Baseret på en roman af Suzanne Collins.
DK-premiere: 19/11-2015. (Nordisk)
Med Jennifer Lawrence, Natalie Dormer, Liam Hemsworth, Josh Hutcherson, Julianne Moore og
Philip Seymour Hoffman. Instr.: Francis Lawrence.
Efter at være symboliseret som ”Mockingjay”, kaster Katniss Everdeen og Distrikt 13 sig ud i
det endelige opgør med autokratiske Capitol.

LEGEND
Baseret på bogen ”The Profession of Violence” af John Pearson.
DK-premiere: 19/11-2015. (Filmcompagniet/SF)
Med Tom Hardy og Emily Browning. Instr.: Brian Helgeland De identiske tvillinger, gangsterne
Ronald og Reginald Kray, terroriserede London gennem 50’erne og 60’erne.

THE MARTIAN
Baseret på en bog af Andy Weir.
DK-premiere: 26/11-2015. (Filmcompagniet/Fox)
Med Matt Damon, Kristen Wiig, Jessica Chastain og Michael Peña. Instr.: Ridley Scott.
En astronaut strandet på Mars, kæmper for overlevelse.
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