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Danske film i 2017
26 danske spillefilm er i skrivende stund linet op til biografernes store publikum i 2017.
Der skal tages forbehold for premieredatoer.

DRÆBERNE FRA NIBE
(1:30) (Nordisk) DK-premiere: 12/1-2017. (Sort komedie)
Hjemmeside: http://www.dfi.dk/faktaomfilm/film/da/96756.aspx?id=96756
Trailer: Med Ulrich Thomsen, Nicolas Bro, Lene Maria Christensen, Mia Lyhne, Søren Malling, Birthe
Neumann, Elsebeth Steentoft, Ole Thestrup, Jens andersen, Gwen Taylor og Marcin
Dorocinski. 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 kællingerne desuden kender alt til det sorte
arbejde, finder håndværkerne ud af, at de da kan splejse til en lejemorder, som kan ekspedere kællingerne. 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. Budget: 22,5 mio. kr. (5. film i Biografklub Danmarkprogrammet 2016/17)
UNDERVERDEN
(1:51) (Scanbox) DK-premiere: 19/1-2017. (Drama)
Hjemmeside: http://www.dfi.dk/faktaomfilm/film/da/96694.aspx?id=96694
Trailer: Med Dar Salim, Stine Fischer Christensen, Jacob Lohman, Roland Møller og Ali Sivandi.
Instr.: Fenar Ahmad. (”Ækte vare” (32.801)).
Zaid nyder tilværelsen som nyudnævnt speciallæge med dyr lejlighed og gravid kæreste. En
aften får han besøg af sin lillebror Yasin, der igen desperat beder om penge, men Zaid
afviser ham blankt i døren. Kort efter bliver Yasin fundet, gennembanket til døde, og Zaid
overvældes af skyldfølelse og sorg. Sorgen afløses af vrede, og Zaid bevæger sig ned i den
københavnske underverden for at opnå retfærdighed for sin afdøde bror. Det er en tur med
omkostninger for ham og hans familie, og han tvinges hurtigt til at beslutte, om hævnens pris er det hele værd.
Fra instruktøren af “Ækte Vare” (32.801). Budget: 11,7 mio.
ALLE FOR TRE
(Nordisk) DK-premiere: 2/2-2017. (Komedie)
Hjemmeside: Trailer: Med Mick Øgendahl, Rasmus Bjerg og Jonatan Spang. Instr.: Rasmus Heide. (”Blå mænd”
(438.047), ”Julefrokosten” (182.677), ”Alle for én” (378.514) og ”Alle for tre” (383.700)).
Nikolaj er blevet lovlydig og har tilsyneladende fundet sin rette hylde som
børnehavepædagog. Timo er blevet skilt fra Lonnie, og sagsbehandleren truer med at
afbryde hans samkvemsret med sønnen Heino, hvis ikke han betaler de fem års
børnepenge, som han er bagud. Og hans bror Ralf er bare Ralf. Men så dør brødrenes far
Arno, og da det går op for Timo, at en ukendt bror i Italien er enearving til en værdifuld
gammel motorcykel, tager han afsted med Ralf på slæb. Han skal have fat i den motorcykel, så han har råd til
at betale børnepengene og kan beholde Heino. I Italien kører det hele af sporet, da den ukendte bror Kim viser
sig at være en søster. Og da motorcyklen samtidig er blevet inddraget af den lokale italienske pelsfabrikant og
mafioso, må Timo og Ralf arbejde sammen med deres nyfundne søster for at lave deres største, vildeste og
vigtigste kup til dato…
Det skøre hold er tilbage. De foregående 2 film i denne franchise blev set af 368.136 og 383.700.
Budget: 25,0 mio. kr.
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FAR TIL FIRE PÅ TOPPEN
(Nordisk) DK-premiere: 9/2-2017. (Familiefilm)
Hjemmeside: Trailer: Med Martin Brygmann, Thomas Bo Larsen, Elton Rokahaim Møller, Laura Lavigne Bie-Olsen,
Mingus Hellemann Hassing, Coco Hjardemaal og Anne Sofie Espersen. Instr.: Martin MieheRenard. (”Pyrus på pletten” (120.748), ”Min søsters børn vælter Nordjylland” (293.766),
”Min søsters børn alene hjemme” (310.556), ”Min søsters børn i Afrika” (374.523) og ”MGP
Missionen” (93.966)).
Alle er bange for noget. Også Far. Han lider nemlig forfærdeligt af højdeskræk. Og for at
han ikke skal takke nej til et nyt arbejde på 27. etage, der ellers vil kunne redde familien fra
at skulle flytte til en anden del af landet, beslutter familien sig for at tage til Norge og få kureret hans
højdeskræk. Desværre er Fars kvindelige konkurrent til jobbet også på vej til Norge – og selv om familien til at
begynde med ikke aner uråd, så har hun helt andre planer for turen.
Den niende Far til fire-film i dette årtusinde. De otte foregående blev set af hhv. 511.258, 334.013,
392.472, 430.417, 413.805, 418.231, 287.324, 252.417. I alt over 3 millioner tilskuere. Budget:
17,9 mio.
MESTEREN
(SF Studios/SF) DK-premiere: 2/3-2017. (Drama)
Hjemmeside: http://www.dfi.dk/faktaomfilm/film/da/96061.aspx?id=96061
Trailer: Med Søren Malling, Jakob Oftebro, Ane Dahl Torp, Sus Wilkins og Søren Pilmark. Instr.:
Charlotte Sieling. (”Over gaden, under vandet” (157.707)).
Far-søn-drama fra det internationale kunstmiljø i København. To kunstnere - far og søn har lige mødt hinanden for første gang. Faren er på toppen af sin karriere, sønnen er det
næste store stjerneskud i kunstverdenen. Deres relation udvikler sig til en sindsoprivende
eksistentiel og kunstnerisk duel, da faren ingen planer har om at være far, og sønnen ingen
planer har om at lære sin far at kende.
Efter afstikkere til blandt andet tv-serierne ”Broen” og ”Borgen”, er Charlotte Sieling tilbage med en
spillefilm. Budget: kr. 21,2 mio.
AMINAS BREVE
(Scanbox) DK-premiere: 9/3-2017. (Drama)
Hjemmeside: Trailer: Med Esben Smed, Lisa Carlehed, Omar Shargawi, Siir Tilif, Sarah-Sofie Boussnina, Hans
Henrik Clemensen og Michael Slebsager. Instr.: Jacob Bitsch. (”Camping” (18.090)).
Baseret på en roman af Jonas T. Bengtsson.
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. Det første lykkes. Det gør det sidste også. Men først efter en lang eftersøgning blandt Janus' gamle
tabervenner fra gaden og til sidst i den kriminelle del af det kurdiske miljø i København. Samtidig med at Janus
finder Amina, der er blevet gift med en voldelig ægtemand, er han selv godt på vej til at synke tilbage i sin
psykose. Det får uoverskuelige konsekvenser.
Filmatisering af Jonas T. Bengtssons imponerende og prisbelønnede debutroman. Budget: 14,8 mio.
kr.
DAN-DREAM
(Nordisk) DK-premiere: 30/3-2017. (Komedie)
Hjemmeside: Trailer: Med Casper Christensen, Frank Hvam, Mia Lyhne, Lars Hjortshøj og Peter Gantzler. Instr.:
Jesper Rofelt.
Danmark i starten af 1980erne. Filmen følger en lille gruppe excentriske pionerer, der
sammen sætter sig for at gøre det umulige og skabe verdenshistorie.
De to ”Klovn”-film, af parret Christensen/Hvam, blev set af hhv. 855.174 og
512.056 tilskuere.
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DU FORSVINDER
(Nordisk) DK-premiere: 20/4-2017. (Drama)
Hjemmeside: http://www.dfi.dk/faktaomfilm/film/da/96144.aspx?id=96144
Trailer: Med Trine Dyrholm, Nikolaj Lie Kaas og Michael Nyqvist. Instr.: Peter Schønau Fog.
(”Kunsten af græde i kor” (228.303)). Baseret på Christian Jungersens roman.
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.
En ny film fra en af nullernes mest lovende debutanter: Peter Schønau Fog. Budget: kr. 26,5 mio. (7.
film i Biografklub Danmark-programmet 2016/17)
3 TING
(Scanbox) DK-premiere: 18/5-2016. (Drama)
Hjemmeside: http://www.dfi.dk/faktaomfilm/film/da/95761.aspx?id=95761
Trailer: Med Nikolaj Coster-Waldau, Birgitte Hjort Sørensen, Jacob Lohmann og Lærke Winther.
Instr.: Jens Dahl.
Mikael, en højtbegavet sprængstofekspert, har sammen med en gruppe serbiske kriminelle
stjålet 60 millioner kroner. I ellevte time prøver han at redde sit liv og skabe sig en fremtid,
ved at gå ind i et vidnebeskyttelsesprogram. Han skal opholde sig på et hotel indtil
retssagen begynder, og beder om tre ting i bytte for sit vidneudsagn: at PET opsporer en
kvinde ved navn Camilla, at han får bragt en bestemt kasse fra et opbevaringslager, og at
han kan modtage en bestilling på to gange takeaway-butter chicken fra et spisested i Valby.
Dansk low-budget film med en dansk verdensstjerne i hovedrollen. Budget: kr. 6,3 mio. (8. film i
Biografklub Danmark-programmet 2016/17)
DEN BEDSTE MAND
(Nordisk) DK-premiere: 15/6-2017. (Drama)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt5822676/
Trailer: Med Mikkel Boe Følsgaard, Lena Maria Christensen og Søren Malling. Instr.: Mikkel Serup.
(”Klassefesten 2: Begravelsen” (604.561)).
Den gribende og underholdende historie om den legendariske danske bokser Jørgen
”Gamle” Hansen og hans kone Hanne. Da vi møder Jørgen i slutningen af 1970’erne, har de
fleste dømt ham færdig i boksning. Han er bange for at gå i ringen, hans krop er slidt, og
banken truer med at tage huset fra ham og hans familie. Kun én ting holder sammen på
det hele. Hans elskede Hanne – manager, ven og kone i ét. Sammen kæmper de en ulige
kamp for at holde Jørgens karriere i live. Men da Hanne beslutter at familien Hansen skal lægge hus til den
afrikanske bokser Ayub Kalule, der skal være dansk boksnings fremtid, bliver det tydeligt for Jørgen, at han
ikke er klar til at lade sig pensionere endnu…
Historien om bokseren Jørgen ”Gamle” Hansen. Budget: kr. 18,0 mio. (9. film i Biografklub
Danmark-programmet 2016/17)
KIDNAPNING
(UIP/RGF) DK-premiere: 13/7-2017. (Familiefilm)
Hjemmeside: Trailer: Med Luca Coker og Brian Lykke. Instr.: Frederik Meldal Nørgård (”Villads fra Valby”
(87.428)). Baseret på bogen ”Kidnapning” af Bjarne Reuter.
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.
Bjarne Reuters bog er tidligere blevet filmatiseret. I 1982 bragte den originale
film 291.962 tilskuere foran biografernes store lærred.
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QEDA
(Filmcompagniet/SF) DK-premiere: 3/8-2017. (Drama)
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.
ALDRIG MERE I MORGEN
(Nordisk) DK-premiere: 31/8-2017. (Komedie/drama)
Hjemmeside: Trailer: Med Erik Clausen, Bodil Jørgensen, Nicolas Bro, Marijana Jankovic, Britt Bendixen, Elith
Nulle Nykjær og Lisbeth Wulff. Instr.: Erik Clausen. (”Cirkus Casablanca” (214.366), ”Felix”
(121.994), ”Rocking Silver” (197.077), ”Manden i månen” (41.982), ”Rami og Julie”
(27.208), ”Tarzan Mama Mia” (397.571), ”De frigjorte” (260.996), ”Min fynske barndom”
(115.328), ”Slip hestene løs” (187.573), ”Villa Paranoia” (202.337), ”Ledsaget udgang”
(309.624), ”Frihed på prøve” (107.123) og ”Mennesker bliver spist” (234.802)).
Den aldrende kunstner, Thorvald Mors, der i anledning af sin snart 80-års fødselsdag ser
tilbage på et langt kulørt liv. Ikke alting er gået som ønsket og planlagt, ikke mindst forholdet til sønnen
Vincent har været problematisk og uforsonligt. Nu hvor livet lakker mod enden er der meget at få styr på, ikke mindst sin egen uundværlighed.
Clausen er lige så sejlivet som Eastwood og Scott.
BACKSTABBING FOR BEGINNERS
(SF Studios/SF) DK-premiere: 7/9-2017. (Thriller)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt5153288/
Trailer: Med Theo James, Ben Kingsley og Jacqueline Bisset. Instr.: Per Fly. (”Prop og Berta”
(89.211), ”Bænken” (228.576), ”Arven” (375.728), ”Drabet” (389.803), ”Kvinden der
drømte om en mand” (25.989) og ”Monica Z” (155.952)). Baseret på en bog af Michael
Soussan.
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.
Store forventninger til Per Fly. Budget: kr. 54,0 mio.
GUD TALER UD
(Scanbox) DK-premiere: 21/9-2017. (Drama)
Hjemmeside: http://www.dfi.dk/Nyheder/FILMupdate/2016/August/Ruben-Genzfilmatiserer-Gud-taler-ud.aspx
Trailer: Med Søren Malling, Lisa Nilsson, Marcus Gert, Jesper Asholt, Jacob Kvols og Maria Erwolter.
Instr.: Henrik Ruben Genz. (“En som Hodder” (146.702), “Kinamand” (26.217), “Frygtelig
lykkelig” (266.795), ”Undskyld jeg forstyrrer” (85.954) og ”Tordenskjold og Kold” (7.331).
Efter en roman af Jens Blendstrup.
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.
Baseret på Jens Blendstrups selvbiografiske roman.
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DARLING
(Nordisk) DK-premiere: 28/9-2017. (Drama)
Hjemmeside: http://www.dfi.dk/faktaomfilm/film/da/96642.aspx?id=96642
Trailer: Med Danica Curcic, Gustaf Skarsgård og Ulrich Thomsen. Instr.: Birgitte Stærmose.
(”Værelse 304” (2.327)).
Den verdensberømte danske balletstjerne Darling og hendes mand, koreografen Frans,
vender for første gang i årevis tilbage til København, hvor de sammen skal opføre
klassikeren 'Giselle' på Det Kongelige Teater med Frans som koreograf og Darling i
titelrollen. Forventningerne fra alle er store - pressen, den aldrende og kræftramte
balletmester Kristian, balletkorpset og ikke mindst Frans og Darling selv. Men på én af de
første prøvedage indtræffer katastrofen: Darling falder om med smerter, hendes hofte er slidt op, og hendes
balletkarriere er færdig. Hendes verden ligger i ruiner. Frans er knust, men føler sig samtidig ude af stand til at
hjælpe hende. Han har aldrig arbejdet uden Darling før, og hele hans karriere hænger pludselig på den purunge
balletdanser Polly, som for første gang får chancen i et stort soloparti. Darling forsøger at redde sin plads i
verden ved at holde sig tæt på sin kunst, da hun begynder at træne Polly til at blive den Giselle, som Darling
ikke længere kan være. Men i takt med at Polly begynder at folde sig ud som Giselle, smuldrer Darlings verden,
og den nu forhenværende balletstjerne har kurs direkte mod afgrunden...
Birgitte Stærmoses anden spillefilm. Første film var ”Værelse 304”, som blev set af 2.327 i de
danske biografer. Budget: kr. 22,0 mio.
MIN SØSTERS BØRN OG ROBOTTEN
(Obel Film) DK-premiere: 12/10-2017. (Familiefilm)
Hjemmeside:” Trailer: Medv.: tba. Instr.: Peter Gornstein.
Intet er foreløbig sluppet ud om handlingen.
De 7 foregående i denne serie blev set af hhv. 413.153, 525.950, 466.485,
294.022, 310.556, 414.662 og 322.974.

JEG ER WILLIAM
(SF Studios/SF) DK-premiere: 12/10-2017. (Børnefilm)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt6183580/
Trailer: Med Rasmus Bjerg, Alexander Magnússon og Dorte Højsted. Instr.: Jonas Elmer. (”Let’s get
lost” (30.154), ”Monas verden” (100.456), ”Nynne” (425.920) og ”Det andet liv” (1.139)).
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.
Filmatisering af en bog af en af Danmarks mest brugte manuskriptforfattere, Kim Fupz Aakeson.
Budget: kr. 14,1 mio.
DEN UTROLIGE HISTORIE OM DEN KÆMPESTORE PÆRE
(Nordisk) DK-premiere: 12/10-2017. (Computeranimation)
Hjemmeside: Trailer: Originale stemmer: tba. Instr.: Philip Einstein Lipski (”Ronal Barbaren” (94.291)) og Stefan
Fjeldmark. (”Jungledyret Hugo” (363.474), ”Jungledyret 2 – den store filmhelt” (238.278),
”Hjælp! Jeg er en fisk” (355.449),”Terkel i knibe” (376.188), ”Asterix og vikingerne”
(132.234)). Baseret på Jakob Martin Strids børnebog af samme navn.
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.
Fire år siden denne film blev annonceret, nu er den her endelig.

6

SÅ LÆNGE JEG LEVER
(Nordisk Film) DK-premiere: 2/11-2017. (Drama)
Hjemmeside: Trailer: Med Rasmus Bjerg. 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), ”The Possession” (12.064) og ”Dræberne fra Nibe”).
Fra sin debut i 1952 i gruppen Blue Boys, over tiden med Four Jacks, til hans evigtgrønne
dansktopsange - som f.eks. "Dybbøl Mølle" og "Så længe jeg lever" - blev John Mogensen
en elsket del af populærmusikken i Danmark.
Nu kommer den store fortælling om John Mogensen.
FAMILIEN JUL 3
(Angel) DK-premiere: 2/11-2017. (Familiefilm)
Hjemmeside: Trailer: Medv.: tba. Instr.: Carsten Rudolf.
Nye eventyr om nissen Pixy, hans ven Hugo og resten af familien.
Den første film i denne serie blev set af 161.852.

BITTERFISSEN
(UIP/RGF) DK-premiere: 25/12-2017. (Drama)
Hjemmeside: Trailer: Medv.: tba. Instr.: Anne-Grethe Bjarup Riis. (”Hvidstengruppen” (764.516) og ”Tarok”
(104.893)). Baseret på en roman af Maria Sveland.
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.
Baseret på Maria Svelands bestseller.

Øvrige danske film i 2017, som dog endnu ikke har fundet sin plads i premierekalenderen:
FANTASTEN
(Distribution: Nordisk Film) DK-premiere: tba.
Hjemmeside: Trailer: Med Dejan Cukic og Oscar Dyekjær Giese. Instr.: Christian Dyekjær. (”Spillets
regler” (5.363) og ”Fuglejagten” (24.808)).
Da den lidenskabelige gambler og bilsælger, Claus, får rodet sin store søn Silas ud i en
uoverskuelig spillegæld til nogle kriminelle, er han tvunget til at sætte sit eget liv i spil for at
redde sin dreng...
Dejan Cukic præsterer i denne film hvad der meget vel kan vise sig at være hans
livs rolle.
ROBIN
(Distribution: tba.) DK-premiere: tba.
Hjemmeside: http://www.dfi.dk/faktaomfilm/film/da/96643.aspx?id=96643
Trailer: Med Rosalinde Mynster, Anders Heinrichsen og Julie Grundtvig Wester. Instr.: Antonio
Tublén. (”Original”)
Nøgen og beskidt kommer Robin vaklende på en øde landevej. Hun husker intet andet end
følelsen af at hun har været vidne til et mord - og hun mener, at hun har slået
gerningsmanden ihjel ved et trampe ham til døde. Politiet kan hverken finde ligene eller
andre spor. Samtidig føler Robin at nogen lurer i skyggerne - som om gerningsmanden ikke
er færdig med hende. Men han er jo død - eller? Hun begynder at jage en forklaring og
finder i sin søgen den makabre sandhed, som vender op og ned på alt og får voldsomme konsekvenser.
Fra instruktøren af ”Original”, som aldrig faldt nåde for dansk biografdistribution.
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AT ELSKER PIA
(Natlys Filmdistribution) DK-premiere: tba.
Hjemmeside: Trailer: Med Pia Skovgaard, Céline Skovgaard, Jens Jensen og Putte Jensen. Instr. : Daniel Joseph
Borgman. (”The Weight of Elephants” (1.542))
Omstændighederne tvinger den lettere ustrukturerede børnebogsforfatter, Simon, til at dele
sin lejlighed med den karrieredrevne og velorganiserede smukke svenske advokat, Malou.
Simon drømmer om børn og fast parforhold. Omvendt har Malou kun fokus på karrieren.
Trods hinandens diametrale modsætninger, nærmer de sig mere og mere hinanden. Og
modsætninger drages rigtig nok. Men kan de nu også leve sammen? Mod alle forventninger
sætter mødet mellem de to en lavine af begivenheder i gang, der vil ændre deres liv for evigt.
Daniel Joseph Borgmans første spillefilm med dansk dialog. Budget: kr. 4,7 mio.
HEARTSTONE
(SF Studio/SF) DK-premiere: tba.
Hjemmeside: http://www.dfi.dk/faktaomfilm/film/da/94706.aspx?id=94706
Trailer: Med Baldur Einarsson, Blær Hinriksson og Diljá Valsdóttir. Instr.: Guðmundur Arnar
Guðmundsson.
Filmen foregår i en afsides fiskerlandsby i Island. Thor og Kristján er bedste venner, og det
er sommeren, hvor følelserne begynder at spire. Thor er forelsket i Beth, den smukkeste
pige i byen. Og Kristján opdager, at han er tiltrukket af sin ven. Følelserne er svære at
skjule, og efterhånden som resten af byen involveres, optrappes konflikterne i det lille
samfund.
Endnu en dansk film på islandsk med islandske skuespillere og islandsk instruktør. Budget: kr. 14,0
mio. Tildelt otte filmpriser på internationale filmfestivaler.
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