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Dansk film er urørlig
Efter en lang, solrig og varm sommer, besætter dansk film fortsat toppen af årets top 25 liste
pr. 28. juli. Ingen udenlandsk film har for alvor kunne true dansk films dominans.
Pr. 28. juli har dansk film en markedsandel på 30,7% i 2013, omend juli måned var noget af
en dansk ørkenvandring, med en andel på uvante kun 8,6%.
Det samlede besøgstal ligger på linje med
rekordåret 2012. Pr. 28. juli har foreløbig
7.362.678 tilskuere sat sig i biografernes
magelige stole. Og det er faktisk ret
fantastisk – det giver håb om endnu et
rekordår!
De amerikanske tentpoles ”Fast & Furious 6”
og ”Iron Man 3” har klaret sig rigtig godt, og
de øvrige, såsom: ”Tømmermænd tur-retur”,
”Grusomme mig 2”, ”Man of Steel” og
”Croods” har klaret sig hæderligt.
Den enlige danske svale, ”Player”, er
desværre ikke lykkes at nå de tilskuerantal,
som er forudsætningen for støtte gennem
DFI’s markedsordning.
”Kon-Tiki” endte som den 4. mest sete norske
film i Danmark nogensinde, kun overgået af
”Bjergkøbing Grand Prix” (som der i øvrigt
snart kommer en efterfølger til), ”Jeg er
Dina” og ”Headhunterne”.
Hvilke film kan så i efteråret for alvor true de
danske film i toppen af top 25? Stort set kun
dansk film selv. Film som ”Spies & Glistrup”,
”Kvinden i buret”, ”Olsen-banden på dybt
vand”, ”Tarok” og ”Sorg og glæde” har alle
potentiale til at blande sig i toppen på
hitlisten.
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Titel
Jagten (DK)
Min søsters børn i Afrika (DK)
Alle for to (DK)
De urørlige (FR) **
Iron Man 3 (US)
Fast and Furious 6 (US)
Croods (US)
Django Unchained (US)
Les Miserables (US)
Otto er et næsehorn (DK)
A Good Day to Die Hard (US)
Kon-Tiki (N)
Grusomme mig 2 (US)
Hobbitten: En uventet rejse (US) **
Tømmermænd tur-retur (US)
Silver Linings Playbook (US)
Vilde Rolf (US)
Man of Steel (US)
Life of Pi (US) **
Den store Gatsby (US)
Nordvest (DK)
MGP-Missionen (DK)
Player (DK)
World War Z (US)
I lossens time (DK)

Tilskuerantal
673.022
413.323
392.118
300.560
276.956
247.658 *
208.628 *
207.625
193.887
190.226
185.399
176.988
167.716 *
164.379
162.836 *
159.482
151.930
139.440 *
116.239
110.573 *
104.196
101.843
97.737 *
93.497 *
90.369 *

Der er dog udenlandske film, man ikke helt
skal udelukke fra det fine selskab: ”Monsters
*) Vises fortsat i biograferne **) Premiere i 2012 – tilskuerantal i 2013
Inc.”, ”Diana”, ”The Hunger Games: Catching
Fire”, ”The Counselor”, ”The Wolf on Wall Street” og ”Hobbitten: Dragen Smaugs ødemark” vil
alle forsøge at gøre dansk film rangen stridig.
I august måned må biograferne sætte deres lid til tidligere nævnte Disney/Pixars ”Monsters
Inc.”, Guillermo de Toros ”Pacific Rim”, Adam Sandler & Co. i komedien ”Drengerøve 2”, Bruce
Willis & Co i hygge-actionfilmen ”Red 2”, Woody Allens ”Blue Jasmine”, Matt Damon og Jodie

Foster i ”Elysium”, årets amerikanske grænseoverskridende komedie ”Familien Miller”, ”Percy
Jackson & uhyrernes hav”, de gæve piger, Sandra Bullock, Melissa McCarthy, slår sig løs i ”The
Heat”, ”Spies & Glistrup”, ”Kick-Ass 2” og det kan være der gemmer sig en overraskelse i ”The
Mortal Instruments: Dæmonernes by”.
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