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Danske film i 2018
23 danske spillefilm er i skrivende stund linet op til biografernes store publikum i 2018.
Der er lys forude! Specielt fjerde kvartal næste år bliver helt forrygende for dansk film.
Der skal tages forbehold for premieredatoer.

MØLLEHAVE – HELLERE FORRYKT END FORGÆVES
(Camera) DK-premiere: 4/1-2018. (Dokumentarfilm)
Hjemmeside: Med Johannes Møllehave. Instr.: Peter Klitgaard.
Forfatteren fortæller om sig selv og en række danske kulturpersonligheder, som står ham særligt
nær. Lige fra H.C. Andersen til Søren Kierkegaard.
Portræt af Johannes Møllehave.

VÆBNET MED ORD & VINGER
(Another World Entertainment) DK-premiere: 11/1-2018. (Dokumentarfilm)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt7295854/
Med Michael Strunge. Instr.: Torben Skjødt Jensen. (”Manden som ikke ville dø” (468) og
”Afgrunden” (799)).
Dokumentarfilmen handler om digteren Michael Strunge, der begik selvmord da han var 27
år. Gennem interviews med mennesker som personligt kendte den danske poet – kærester,
venner og kollegaer – tegner dokumentaren et billede af Michael Strunge og hans rejse til
centrum af en ny generation af digtere i starten af 80’erne. Strunge blev et spejl for netop denne
generations identitet og livsform, mens han kæmpede med maniodepressiv og angstanfald.
Torben Skjødt Jensens dokumentarfilm om digteren Michael Strunge. Skulle med lethed
blive instruktørens største biografsucces.
DOBBELTSPIL (”Backstabbing For Beginners”)
(SF Studios/SF) DK-premiere: 18/1-2018. (Thriller)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt5153288/
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.
Per Flys første amerikanske film. Budget: kr. 54 mio.
HODJA FRA PJORT
(UIP/Mis label) DK-premiere: 8/2-2018. (Computeranimation)
Hjemmeside: Danske stemmer: Thure Lindhardt, Özlem Saglanmak, Peter Zhelder, Kurt Ravn og Peter Frödin.
Instr.: Karsten Kiilerich. (”Den grimme ælling og mig” (108.254), ”Albert” (131.542) og ”Den lille
vampyr”). Efter en bog af Ole Lund Kirkegaard.
En film om drengen Hodja, der drømmer om andet og mere end at overtage sin fars
skrædderforretning til faderens store ærgrelse. Da Hodja får tilbudt et flyvende tæppe mod at
hente tæppehandlerens barnebarn, er han fløjet sin vej uden faderens tilladelse og med skarp
kurs mod den store by. Hvad Hodja ikke ved, er, at tæppet tilhører sultanen, som vil gøre alt for
at få sit magiske tæppe tilbage. - Heldigvis møder Hodja pigen Smaragd, og hun viser
ham, hvordan man klarer sig i en stor by til Hodjas begejstring. Desværre er Smaragd også skyld i, at han
senere mister tæppet, og derfor som lovet ikke kan bringe tæppehandlerens barnebarn tilbage til landsbyen. Nu er
gode råd dyre, for sultanens mænd er også lige i hælene på Hodja og Smaragd....
En animationsfilm baseret på bogen Ole Lund Kirkegaard. Originalen fra 1985 blev set af 351.434
tilskuere.
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VITELLO: THE MOVIE
(Angel) DK-premiere: 8/2-2018. (Animation)
Hjemmeside: Originale stemmer: tba. Instr.: Dorte Bengtson. Baseret på børnebogen ”Vitello graver et
hul” af Kim Fupz Aakeson.
Vi følger titelkarakteren i sin søgen efter en ny ven.
Instruktøren Dorte Bengtson har tidligere forvandlet bogen til en animationskortfilm.
Nu kommer den som spillefilm

SANKT BERNHARD SYNDIKATET
(UIP/Mis label) DK-premiere: 1/3-2018. (Komedie/drama)
Hjemmeside: http://www.dfi.dk/faktaomfilm/film/da/97230.aspx?id=97230
Med Rasmus Bruun og Frederik Cilius Jørgensen. Instr.: Mads Brügger. (“Ambassadøren”
(17.215))
To danske iværksættere, Rasmus og Frederik, vil starte en virksomhed - et avlscenter - på
kinesisk grund. Med sig har de en ’vareprøve’ i form af en 100 kilo tung Sankt Bernhardhund ved
navn Dollar. De har læst sig til at såkaldte luksushunde er i høj kurs hos den kinesiske overklasse
og tænker, at det er deres vej til hurtig rigdom. Deres kinesiske fixer, Stanley, byder den
forunderlige trio velkommen til Kina, og sammen begiver de sig ud på en rejse i den kinesiske
forretningsverden i håbet om at opnå investering i deres nye business. De møder op- og nedture,
glæde og fortvivlelse, spænding, skuffelse og total desperation. Ikke kun Dollars ve og vel er på spil, men også et
venskab, der startede helt forkert på Herlufsholm Kostskole.
Mads Brüggers første spillefilm.
SÅ LÆNGE JEG LEVER
(Nordisk Film) DK-premiere: 8/3-2018. (Drama)
Hjemmeside: http://www.dfi.dk/faktaomfilm/film/da/97683.aspx?id=97683
Med Rasmus Bjerg og Helle Fagralid. 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”
(255.519)).
Fra sin debut i 1952 i gruppen Blue Boys, over tiden med Four Jacks, til hans eviggrønne
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. (6. film i Biografklub Danmarkprogrammet 2017/18)
CHARMØREN
(Scanbox) DK-premiere: 17/5-2018. (Drama)
Hjemmeside: http://www.dfi.dk/faktaomfilm/film/da/96696.aspx?id=96696
Med Ardalan Esmaili. Instr.: Milad Alami.
Filmen er et psykologisk drama om iranske Esmail, der desperat prøver at finde en dansk
kæreste, så han kan blive i landet. I takt med at tiden løber ud, forelsker Esmail sig uventet i en
ung kvinde, og hans fortid indhenter ham.
Milad Alamis spillefilmsdebut. Belønnet med tre priser på internationale filmfestivaler.

DEN SKYLDIGE
(Nordisk) DK-premiere: 14/6-2018. (Drama/psykologisk thriller)
Hjemmeside: http://www.dfi.dk/faktaomfilm/film/da/97222.aspx?id=97222
Med Jacob Cedergren. Instr.: Gustav Möller.
Politibetjenten Asger Holm besvarer et 112 opkald fra en kidnappet kvinde. Da forbindelsen
pludselig bliver afbrudt starter en nervepirrende jagt på kvinden og hendes kidnapper. Med
telefonen som eneste redskab kæmper Asger imod tiden for at redde kvinden. Men snart viser det
sig, at forbrydelsen er større end Asger først troede.
En opvisning i hvordan man med ganske få virkemidler kan skabe en neglebidende
spændingsfilm. (10. film i Biografklub Danmark-programmet 2017/18)
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FAR TIL FIRE I SOLEN
(Nordisk) DK-premiere: 28/6-2018. (Dansk familiefilm)
Hjemmeside: Med Martin Brygmann, Thomas Bo Larsen, Elton Rokahaim Møller, Laura Lavigne Bie-Olsen,
Mingus Hellemann Hassing, Coco Hjardemaal, Peder Thomas Pedersen, Maria Erwolter og Jannie
Faurschou. Instr.: Martin Miehe-Renard. (”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), ”MGP Missionen” (93.966) og ”Far til fire på toppen” (233.262)).
Familien rejst på tiltrængt solferie, hvor den skal stå på fred, afslapning og familiehygge. Børnene
og Onkel Anders vil gerne deltage i hotellets konkurrence om at blive ”årets solfamilie”, men Far
har bestemt ikke behov for at bevise noget. Han skifter dog hurtigt mening, da han ser den
overperfekte konkurrerende familie bl.a. bestående af Fars gamle skolekammerat, Bjørn Skov, som igennem hele
deres skoletid har været på nakken af Far for hans manglende evner ud i fysisk udfoldelse…
Film nr. 10 i Far til fire-serien i dette årtusinde. De ni foregående blev set af hhv. 511.258, 334.013,
392.472, 430.417, 413.805, 418.231, 287.324, 252.417 og 233.262.
BITTERFISSEN
(UIP/RGF) DK-premiere: 16/8-2018. (Drama)
Hjemmeside: 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.

DITLEV OG LOUISE
(Nordisk) DK-premiere: 30/8-2018. (Komedie)
Hjemmeside: Med Ditte Hansen og Louise Mieritz. Instr.: Niclas Bendixen.
De to kvinder fra tv-serien ”Ditte og Louise” i deres første spillefilm.
Ditte Hansen og Louise Mieritz går til filmen og forsøger at gøre ”Klovn – The Movie”
kunsten efter.

HAPPY PEOPLE
(Scanbox) DK-premiere: 6/9-2018. (Drama)
Hjemmeside: Medv.: tba. Instr.: Samanou Acheche Sahlstrøm (”I dine hænder” (2.912)).
En fortælling om to mennesker på randen af opløsning. En mand og en kvinde, som inderligt
ønsker at blive lykkelige igen, uanset hvad det koster.
Film nummer to fra den talentfulde Samanou Acheche Sahlstrøm. Budget: kr. 23,6 mio.
(Foto af instruktøren)

JOURNAL 64
(Nordisk) DK-premiere: 4/10-2018. (Krimi/thriller)
Hjemmeside: Med Nikolaj Lie Kaas og Fares Fares. Efter en roman af Jussi Adler-Olsen. Instr: Christoffer Boe.
(”Reconstruction” (51.523), ”Allegro” (13.825), ”Offscreen” (4.747), ”Alting bliver godt igen”
(11.028), ”Beast” (1.641) og ”Spies & Glistrup” (314.545)).
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.
De tre foregående Adler-Olsen filmatiseringer blev set af hhv. 721.256, 724.509 og
702.559.
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KAPTAJN BIMSE OG GOGGELETTEN
(41Shadows) DK-premiere: 4/10-2018. (Animation)
Hjemmeside: Originale stemmer: tba. Instr.: Thomas Borch Nielsen (”Skyggen” (6.538), ”Ørkenens juvel”
(104.912) og ”Disco ormene” (158.714)) og Kirsten Skytte. Baseret på en bog af Bjarne Reuter.
Anna er en ganske almindelig pige, der snart har fødselsdag, og pludselig bliver hun samlet op af
nogle skønne væsener, der vil vise hende Porsens Land. Anna får et væld af nye venner i sin
søgen på negerdukken.
Her kommer man på et fantasifuldt dansk eventyr i en gul flyvemaskine, hvor alt kan
ske.
VILDHEKS
(Nordisk) DK-premiere: 11/10-2018. (Eventyr/fantasy)
Hjemmeside: Med Gerda Lie Kaas, Sonja Richter og Signe Egholm Olsen. Instr.: Kaspar Munk. (”Hold om mig”
(47.881) og ”You and Me Forever” (36.587)) Baseret på en bog af Lene Kaaberbøl.
Filmen handler om Clara, der er en helt almindelig pige. Hun bor sammen med sin mor, går i
skole og hænger ud med sin bedste ven Oscar, og så har hun et ønske om at passe ind i
fællesskabet. Men da Clara en dag bliver angrebet af en mystisk sort kat, ændrer alt sig. Pludselig
besidder hun kræfter, hun ikke før kendte til, og hun har lige som sin moster, vildheksen Isa, en
speciel kontakt til naturen og dyrene. Clara finder ud af, at katten, der angreb hende, er hendes
vildven, og da den bliver kidnappet af den onde heks, Kimæra, tager Clara afsted på en farlig
rejse for at redde katten og vise sit værd som en vaskeægte vildheks.
Endnu en filmatisering af Lene (”Skammerens datter”) Kaaberbøls bøger. Budget: kr. 33,0 mio.
MED HENSYN TIL JULEN...
(Nordisk) DK-premiere: 8/11-2018. (Komedie/drama)
Hjemmeside: http://www.egmont.com/dk/presse/Nyheder-og-pressemeddelelser/Paprika-Steenpa-vej-med-ny-film/
Med Paprika Steen. Instr.: Paprika Steen. (”Lad de små børn…” (51.297) og ”Til døden os skiller”
(97.934)).
Filmen skildrer julen i en sammenbragt familie med tre søskende, ægtefæller, børn, mormødre og
hunde. Det er historien om det store svigt i det lille svigt. Og en skildring af den dobbeltmoral, der
hersker i julen. Alt skal ligne noget fra gamle dage og være så øko-agtigt, men i det brune papir
med sejlgarn omkring ligger en iPhone.
Efter ti års pause er Paprika Steen tilbage som filminstruktør.
JULEMANDENS DATTER
(Scanbox) DK-premiere: 8/11-2018. (Familiefilm)
Hjemmeside: Med Martin Buch og Mia Lyhne. Instr.: Christian Dyekjær (”Spillets regler” (4.879), ”Fuglejagten”
(26.630) og ”Fantasten”).
Filmen handler om 12-årige Lucia, der bor i Grønland med sin mor Claudia og sin far Julius, bedre
kendt som Julemanden. Lucias største ønske er at blive verdens første kvindelige julemand og
hun mener, at det er unfair, at der kun drenge i julemandsklassen. Julius er ikke meget for ideen,
men Julemandsskolen giver Lucia én chance for at bevise sine evner. Hun skal opfylde
menneskedrengen Alberts højeste ønske om, at hans far bliver helbredt for en mystisk
sygdom. Nu starter et forrygende juleeventyr på Viborg-egnen, som går over stok og sten i
forsøget på at finde en kur og bevise at en pige sagtens kan blive julemand.
Fortsættelsen af ”Emma og Julemanden: Jagten på elverdronningens hjerte”, som blev set af 192.563 i de
danske biografer.
FAMILIEN JUL OG NISSESLOTTET
(Angel) DK-premiere: 15/11-2018. (Familiefilm)
Hjemmeside: Medv.: tba. Instr.: Carsten Rudolf (”Menneskedyret” (3.753), ”Familien Jul” (161.852) og
”Familien Jul i nissernes land” (172.856)).
Nissen pixy, hans ven Hugo og resten af familien holder endnu engang jul.
De to foregående film i denne serie blev set af hhv. 161.852 og 172.856.
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I KRIG OG KÆRLIGHED
(Nordisk/Fridthjof) DK-premiere: 15/11-2018. (Krigsfilm)
Hjemmeside: Medv.: tba. Instr.: Kasper Torsting. Inspireret af Karsten Skovs roman ”Knacker”.
Filmen handler om den unge soldat Esben, der efter at have været i krig for tyskerne vender
tilbage til sin kone Kristine og deres lille søn. Men omstændighederne har ændret sig efter krigen,
da officeren Gebhardt har fået et tæt forhold til Kristine. Da han sender Esben til fronten igen,
skjuler han sig på loftet og kan derfra passivt se til, mens hans kone kommer tættere og tættere
på en anden mand.
Endelig får Danmark sin film om Første Verdenskrig, et episk drama om at vælge
mellem krigen og kærligheden. (Foto af filmens instruktør).
THE HOUSE THAT JACK BUILT
(Nordisk) DK-premiere: 29/11-2018. (Drama/thriller)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt4003440/
Med Uma Thurman, Riley Keough, Matt Dillon, Sofie Gråbøl og Bruno Ganz. Instr.: Lars von Trier.
(”Forbrydelsens Element” (37.799), ”Epidemic” (5.474), ”Europa” (31.837), ”Breaking the Waves”
(198.608), ”Riget” (12.531), ”Riget II” (1.408), ”Idioterne” (119.892), ”Dancer in the Dark”
(202.287), “Dogville” (109.759), “De fem benspænd” (12.636), “Manderlay” (21.243),
“Direktøren for det hele” (18.522), “Antichrist” (82.050), “Melancholia” (57.421) og
“Nymphomaniac” (50.046)).
Vi følger den meget intelligente seriemorder, Jack, over en periode på 12 år og viser mordene der
udvikler Jack til seriemorder.
Ny film fra vor tids største danske instruktør, Lars von Trier. Budget: kr. 64,9 mio.
HAPPY ENDING
(Nordisk) DK-premiere: 25/12-2018. (Komedie)
Hjemmeside: Med Birthe Neumann, Kurt Ravn, Charlotte Sieling og Tammi Øst. Instr.: Hella Joof. (“En kort en
lang” (584.577), “Oh Happy Day” (248.358), “Fidibus” (177.595), “Se min kjole” (44.599), “Sover
Dolly på ryggen” (191.519) og ”All Inclusive” (412.850))
Helle glæder sig vanvittigt meget til, at hendes arbejdsnarkoman af en mand, Peter, endelig går
på pension, så de kan tage hul på livets efterår sammen. Hun har planlagt, hvordan de skal nyde
livet og hinanden – og tage på nogle af de mange rejser, som Peter aldrig havde tid til. Men da
han kommer hjem fra sin sidste arbejdsdag med den glædelige nyhed, at han nu skal til at være
vinimportør og pendle mellem Danmark og Frankrig, tager livet en overraskende ny drejning.
Helle og Peter går fra hinanden, og de begiver sig hver især ud på en hæsblæsende opdagelsesrejse med nye
muligheder, problemer og drømme... Men kan man starte forfra efter 50 års ægteskab? Og kan man i det hele taget
undvære hinanden?
En dansk komedie af Hella Joof og holdet bag ”All Inclusive” (412.850).
TERNET NINJA
(Nordisk) DK-premiere: 25/12-2018. (Animation)
Hjemmeside: Originale stemmer: tba. Instr.: Anders Matthesen (”Sorte kugler” (405.057)) og Thorbjørn
Christoffersen (”Terkel i knibe” (376.188) og ”Ronal Barbaren” (94.291)). Baseret på en bog af
Anders Matthesen.
Så skal vi se onkel Stewart og Ternet Ninja folder sig ud. I filmen møder vi den 13-årige Aske,
som ikke er den heldigste fyr i verden. Hans mor har fundet sammen med fjolset Jørn, som nu er
flyttet ind sammen med sin irriterende søn Sune, der som en fed, skyldig kat altid er ude på
noget.
En opfølger til ”Terkel i knibe”, som blev set af 376.188 tilskuere. Anders Matthesen har
en særlig humor, rå tone og er helt i øjenhøjde med det unge publikum.
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