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Danske film i 2015
27 danske film har foreløbig fundet vej til biografernes premierekalender i 2015.
Der skal tages forbehold for premieredatoer.

EN CHANCE TIL
(Nordisk) DK-premiere: 15/1-2015. (Drama)
Hjemmeside: http://www.dfi.dk/faktaomfilm/film/da/86302.aspx?id=86302
Trailer: http://dk.filmtrailer.com/cinema/coming-30,30/15978/En+chance+til.html
Med Nikolaj Coster-Waldau, Ulrich Thomsen, Nikolaj Lie Kaas, Maria Bonnevie og Lykke May
Andersen. Instr.: Susanne Bier (”Freud flytter hjemmefra” (26.261), ”Det bli’r i familien”
(9.672), ”Sekten” (91.224), ”Den eneste ene” (843.284), ”Hånden på hjertet” (42.095),
”Elsker dig for evigt” (506.493), ”Brødre” (424.479), ”Efter brylluppet” (387.906), ”Things
We Lost in the Fire” (219.158), ”Hævnen” (449.177), ”Den skaldede frisør” (644.729) og
”Serena”).
Hvor langt er anstændige mennesker villige til at gå, når tragedie udvisker grænsen mellem
ret og uret? Filmen skildrer, hvor let vi mister grebet om retfærdighed, når vi konfronteres med det utænkelige.
Når der står Susanne Bier på plakaten til en dansk film, har de første 200.000 tilskuere allerede
stillet sig i kø. (Fjerde film i Biografklub Danmark-programmet 2014/15)
MIN SØSTERS BØRN OG GULDGRAVERNE
(Filmcompagniet/SF) DK-premiere: 5/2-2015. (Familiefilm)
Hjemmeside: Trailer: Med Lone Hertz. Instr.: Niels Nørløv (”Anja og Viktor: Brændende kærlighed” (339.600) og
”Klassefesten” (505.588)).
I filmen opdager børnene ved et tilfælde, at deres tipoldefar udvandrede som guldgraver til
Canada og at de stadigvæk har familie derovre. De kommer i kontakt med en grandtante,
som inviterer dem til Canada. I Canada venter der dem en sand skattejagt, hvor de bliver
overrasket af både Canadas spektakulære vildmark, natur, dyreliv og ikke mindst nogen
forbryderiske guldgravere.
Reboot. De seneste 6 film i serien er blevet set af 413.153, 525.950, 466.485, 294.022, 310.556 og
414.662.
MÆND OG HØNS
(WD) DK-premiere: 5/2-2015. (Sort komedie)
Hjemmeside: http://www.dfi.dk/nyheder/filmupdate/2013/november/anders-thomas-medmaend-og-hoens.aspx
Trailer: http://dk.filmtrailer.com/cinema/coming-30,30/16107/Maend+og+Hoens.html
Med Mads Mikkelsen, David Dencik, Nicolas Bro, Nikolaj Lie Kaas, Ole Thestrup, Søren
Malling, Kirsten Lehfeldt og Bodil Jørgensen. Instr.: Anders Thomas Jensen. (”Blinkende
lygter” (436.060), ”De grønne slagtere” (261.726) og ”Adams æbler” (356.603)).
En sort komedie om to brødre, Elias og Gabriel. Da deres far dør, finder brødrene, der ikke
er glade for hinanden, via deres fars testamente ud af, at de er adopterede. Elias og Gabriel
drager derfor afsted til øen, hvor deres biologiske far bor. Her venter der imidlertid Elias og
Gabriel en dramatisk sandhed om dem selv og hele deres slægt.
Mr. Træfsikker, Anders Thomas Jensen, er endelig tilbage med en ny sort komedie.
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.

2

ALBERT
(WD/M&M) DK-premiere: 26/2-2015. (Computeranimation)
Hjemmeside: http://www.dfi.dk/faktaomfilm/film/en/85518.aspx?id=85518
Trailer: http://dk.filmtrailer.com/cinema/coming-30,60/16112/Albert.html
Danske stemmer: tba. Instr.: Karsten Kiilerich. (”Den grimme ælling og mig” (108..295)).
Efter en bog af Ole Lund Kirkegaard.
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!
De tre tidligere computeranimerede genindspilninger af Kirkegaards bøger, blev set af hhv.
172.173, 136.096 og 176.535.
MENNESKER BLIVER SPIST
(Nordisk) DK-premiere: 26/2-2015. (Drama)
Hjemmeside: http://www.dfi.dk/faktaomfilm/film/da/87425.aspx?id=87425
Trailer: Med Bodil Jørgensen, Erik Clausen, Lærke Winther, Leif Sylvester Petersen, Nicolas Bro og
Charlotte Fich. 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) og
”Frihed på prøve” (107.123)).
Herluf er en pligtopfyldende mand, far og mekaniker, der i mange år har været ganske
lykkeligt gift med Ingelise. Deres ægteskab er blevet lidt for meget rutine, og på det seneste har Ingelise sågar
indledt en affære med en kollega. Ingelise er i fuld gang med at arrangere deres datter Gittes tredje bryllup,
men det kunne Herluf nu godt undvære, for det er ham og Ingelise, der må punge ud. Og Herluf er begyndt at
glemme ting. En dag melder han en bil klar på værkstedet, uden at bremserne virker, og da den kort efter
kører galt, sender mester ham hjem på en tænker. Herluf er chokeret, og en dag kommer han ikke hjem, som
han plejer. Ingelise og hele familien opdager, hvor meget de savner ham og tager deres liv og relationer op til
revision.
Titelsangen er af Kim Larsen og filmen er støttet gennem markedsordningen. Det kan ikke gå helt
galt.
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)
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SKAMMERENS DATTER
(Nordisk) DK-premiere: 26/3-2015. (Eventyr/drama)
Hjemmeside: http://www.dfi.dk/faktaomfilm/film/da/86779.aspx?id=86779
Trailer: Med Peter Plaugborg, Jakob Oftebro, Søren Malling, Stina Ekblad, Maria Bonnevie og Allan
Hyde. Instr.: Kenneth Kainz (“Rene hjerter” (38.908), “Blekingegadebanden” (77.167),
“Parterapi” (243.214) og “Otte er et næsehorn” (176.535)). Efter en bog af Lene Kaaberbøl.
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.
En af årets mest imødesete danske film.
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.
LANG HISTORIE KORT
(Nordisk) DK-premiere: 7/5-2015. (Kærlighedskomedie)
Hjemmeside: http://www.dfi.dk/Nyheder/FILMupdate/2014/Februar/May-el-Toukhy-laverkaerlighedskomedie.aspx
Trailer: Med Jens Albinus, Trine Dyrholm, Mille Lehfeldt, Peter Gantzler, Janus Nabil Bakrawi og Ola
Rapace. Instr.: May El-Toukhy.

"Lang historie kort" er historien om Ellen og hendes venner, og deres mere eller mindre
selvforskyldte komplicerede kærlighedsliv og længsel efter romantisk forløsning. De slås med
forestillingen om det perfekte parforhold og alle må undervejs revurdere deres syn på, hvad
ægte kærlighed er. Historien er et sammendrag af tre års kærlighedsmæssige højde- og
lavpunkter i vennernes liv, og fortælles henover otte fester: en nytårsaften, en housewarming, Sankt Hans, et
bryllup, en surprise fest, en navnefest, et jubilæum og en fødselsdag.

Spillefilmsdebut til May E-Toukhy. "Det har været en fornøjelse at følge udviklingen af 'Lang historie
kort', der er skabt af nye talenter fra Den Danske Filmskole. Med et overskud af energi og
fortællelyst kaster de sig over det eviggyldige emne – kærlighed. Hvor vi finder den, hvorfor vi
mister den og endelig og heldigvis: hvordan vi opdager den på ny." -Filmkonsulent Steen Bille.
(Anden film i Biografklub Danmarks tillægsprogram 2014/15)
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I DINE HÆNDER
(1:28) (Filmcompagniet/SF) DK-premiere: 21/5-2014. (Drama)
Hjemmeside: http://www.dfi.dk/faktaomfilm/film/da/84259.aspx?id=84259
Trailer: Med Lisa Carlehed, Peter Plaugborg, Johanna Wokalek og Kirsten Olesen. Instr.: Samanou
Acheche Sahlstrøm.
En ung sygeplejerske. En patient, der vil dø. Danmark. Tyskland. Schweiz. Kærlighed. Død.
Sex og liv. Den barske og poetiske historie om Maria og Niels.
En ny dansk film støttet gennem DFI’s talentudviklingsordning.

ROSITA
(Nordisk) DK-premiere: 28/5-2015. (Drama)
Hjemmeside: http://www.dfi.dk/faktaomfilm/film/da/87764.aspx?id=87764
Trailer: Med Jens Albinus, Mikkel Boe Følsgaard, Mercedes Cabral og Julie Agnete Vang. Instr.:
Frederikke Aspöck.
Johannes bor sammen med sin far, den midaldrende enkemand Ulrik, i en lille fiskerby i den
nordlige del af Danmark. De lever et stille rutine liv, hvor de hver passer deres job i
fiskeindustrien. Ulrik mangler kærlighed og ømhed af en kvinde og arrangerer at den unge,
smukke, filippinsk Rosita kan komme til Danmark – lige som så mange andre mænd i byen
har gjort før ham. Johannes er modvilligt trukket ind i dette, som Ulriks oversætter. Men i
de følgende uger bliver Johannes og Rosita tættere og tættere. Rosita gør alt hvad hun kan at opfylde sin rolle i
Ulriks liv og undertrykke den voksende tiltrækning til Johannes. Ikke desto mindre intensiveres spændingerne i
familien…
Instruktørens første film, ”Labrador”, blev slet ikke udsendt i biograferne. Bedre held denne gang.
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)
COMEBACK
(Nordisk) DK-premiere: 6/8-2015. (Komedie/drama)
Hjemmeside: http://www.dfi.dk/faktaomfilm/film/da/88704.aspx?id=88704
Trailer: Med Anders W. Berthelsen. Instr.: Natasha Arthy (”Mirakel” (126.198), ”Se til venstre, der
er en svensker” (151.854) og ”Fighter” (53.138)).
Komikeren Thomas Vang har smadret sin karriere og vil gøre alt for at komme tilbage på
toppen. Om han så må nøjes med at varme op for vennen, den succesfulde Mads Andersen,
skal al energi sættes ind på at få karrieren på ret køl igen. Men da hans rapkæftede
teenagedatter Frederikke pludselig dukker op af glemslen, bliver der vendt op og ned på
hans liv. Hun gør alt, hvad hun kan for at sabotere hans drømme, og inden Thomas helt
forstår, hvad der har ramt ham, styrer han direkte mod den sikre afgrund. Kun Frederikke kan redde ham men er det overhovedet umagen værd for hende? Én ting er helt sikkert, det bliver ikke det comeback, han
havde ønsket sig.
Et stort instruktørtalent er endelig tilbage med en ny dansk spillefilm.
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KRIGEN
(Nordisk) DK-premiere: 20/8-2015. (Drama)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt3830162/
Trailer: Med Pilou Asbæk, Tuva Novotny, Dar Salim, Søren Malling og Charlotte Munck. Instr.:
Tobias Lindholm. (”R” (32.260) og ”Kapringen” (132.690)).
Filmen handler om en gruppe danske soldater i Afghanistan med temaer som vold,
demokrati, krigens pris og krigens regler
Tobias Lindholm fuldfører sin trilogi om desperate mænd. De to første film i
trilogien var ”R” (32.260) og ”Kapringen” (132.690)).
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.
BALLON (Arbejdstitel)
(Filmcompagniet/SF) DK-premiere: 27/8-2015. (Kærlighedsfilm)
Hjemmeside: http://www.nordiskfilmogtvfond.com/index.php/news/stories/lisa-ohlin-picksmikkel-boe-folsgaard-danish-love-story/
Trailer: Med Mikkel Boe Følsgaard, Cecilie Lassen, Morten Holst og Karen-Lise Mynster. Instr.: Lisa
Ohlin.
Filmen fortæller den komplekse og fascinerende historie om to mennesker, der tilfældigt
mødes – en ung prima ballerina og en elitesoldat. Det bliver et møde som dybt ændrer
deres liv. Det er en kærlighedshistorie, hvor to stærke mennesker, som er bundet af deres
ambitioner og ulykke, bliver ramt af kærligheden.
Stortalentet Mikkel Boe Følsgaard i ny dansk kærlighedsfilm.
KLOVN FOREVER
(Nordisk) DK-premiere: 17/9-2015. (Komedie)
Hjemmeside: Trailer: Med Casper Christensen, Frank Hvam og Mia Lyhne. Instr.: Mikkel Nørgaard (”Klovn”
(838.881), ”Kvinden i buret” (724.509) og ”Fasandræberne” (pr. 16/11: 726.093)).
Om filmens handling udtalte Frank Hvam i oktober 2013 til B.T.: "Vi går internationalt og
kommer uden for landets grænser. Det bliver Frank og Casper, der jagter den amerikanske
drøm. Jeg er meget tilfreds med den danske drøm, men Caspers børn er blevet så store, at
han gerne vil udi verden igen og have fokus på ’mig, mig, mig’. Filmen handler om to
mænd, der har meget svært ved at falde til ro og lige skal have en sidste tur i manegen."
De 838.881 publikummer, som så den første, vil uden tvivl vende tilbage til den længe ventede
fortsættelse. Med mindre der altså går ”Walter & Carlo i Amerika” i den.
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.
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FAR TIL FIRES VILDE FERIE
(Nordisk) DK-premiere: 1/10-2015. (Familiefilm)
Hjemmeside: http://www.dfi.dk/faktaomfilm/film/da/88560.aspx?id=88560
Trailer: Med Sigurd Philip Dalgas, Karoline Hamm, Rasmus Johnbeck, Emilie Werner Semmelroth,
Jesper Asholt, Kurt Ravn, Kirsten Lehfeldt, Søs Egelind og Martin Brygmann. Instr.:
Giacomo Campeotto. (”Møgunger” (305.299), ”Tempelriddernes skat II” (204.374),
“Tempelriddernes skat III” (210.120), ”Storm” (106.770) og ”Far til fire – Onkel Sofus
vender tilbage” (286.444)).
Familiens længe ventede ferie ved Vadehavet bliver truet af, at Far bliver mistænkt for at
være indbrudstyv. Familien gør alt for at bevise hans uskyld - men Fars uheldige handlinger
får ham til at se mere og mere mistænkelig ud i de lokales øjne. Til sidst må Lille Per selv gøre noget ulovligt
for at finde de rigtige tyve. Men det er ved at gå galt og pludselig er hele øen overbevist om, at Far er skyldig
og at familien skal væk fra øen. I sidste øjeblik finder Lille Per det afgørende spor i jagten på de rigtige tyve,
men selv dér lykkes det ikke. Så hele familien må gå sammen i en vild plan for at sikre, at tyvene ikke slipper
væk fra øen.
De 6 foregående blev set af hhv. 511.258, 334.013, 392.472, 430.417, 416.940 og 286.444.
SORGENFRI
(Filmcompagniet/SF) DK-premiere: 8/10-2015. (Gyser)
Hjemmeside: http://www.dfi.dk/faktaomfilm/film/da/88429.aspx?id=88429
Trailer: Med Mille Dinesen, Troels Lyby, Benjamin Engel og Maria Boda. Instr.: Bo Mikkelsen.
Vi følger en familie på fire i den idylliske forstad Sorgenfri. Familiens liv tager en drastisk
ændring, da en mystisk virus bryder ud i byen. Pludselig handler det om rå overlevelse, og
spørgsmålet er om vores families sammenhold er stærkt nok til at klare sig igennem krisen.
”Nordic Twilight”-gru spreder sig. Nu mangler vi et hit! Ingen af de hidtil
udsendte film i denne bølge har været succesfulde i Danmark: ”Lad den rette
komme ind” (19.855), ”Rare Exports” (1.894), ”Når Dyrene drømmer” (3.499)
”Dannys dommedag” (pr. 16/11: 26.531).
HODJA FRA PJORT
(WD) DK-premiere: 8/10-2015. (Computeranimation)
Hjemmeside: Trailer: Instr.: tba. Danske stemmer: tba. Efter en bog af Ole Lund Kirkegaard.
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.
Endnu en computeranimeret filmatisering af Ole Lund Kirkegaards bøger.
Originalen fra 1985 blev set af 351.434 tilskuere.
NICHOLAS OG ELVERDRONNINGEN
(Scanbox) DK-premiere: 30/10-2015. (Familiefilm)
Hjemmeside: Trailer: Med Lars Hjortshøj. Instr.: Søren Frellesen (”Anja & Viktor – I medgang og modgang”
(263.492)).
Intet er sluppet ud om handlingen.
En film der bygger videre på universet fra de TV2’s to julekalendere ”Ludvig og
Julemanden” og ”Tvillingerne og Julemanden”.
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NØGLE, HUS, SPEJL
(Nordisk) DK-premiere: 12/11-2015. (Drama)
Hjemmeside: http://www.dfi.dk/faktaomfilm/film/da/87500.aspx?id=87500
Trailer: Med Ghita Nørby og Sven Wollter. Instr.: Michael Noer (”R” (32.260) og ”Nordvest”
(97.452)).
76-årige Lily flytter på plejehjem sammen med sin mand, Max, der har brug for professionel
omsorg. På plejehjemmet møder Lily en yngre beboer, som alle kalder Piloten, og de
indleder et hemmeligt forhold, der kaster Lily ud i et opgør med sin selvforståelse,
hjemmets uskrevne regler og sine egne børn og familie. Langsomt, men sikkert, finder Lily
ud af, at hun er ved at blive dement. Hun må derfor ikke forlade plejehjemmet uden opsyn,
men Piloten er en forfører, der ikke nødvendigvis er interesseret i at kaste sin egen
magelighed og egensindighed overbord for en nyvunden forelskelse. Lily må kæmpe imod
tiden, sin familie og plejehjems-systemet for at forsvare sin individuelle frihed – og lyst til endelig at gøre med
den tid hun har tilbage, som hun vil… før det er for sent.
Michael Noer springer lige fra unge mennesker i nordvest-kvarteret, til gamle mennesker på
plejehjem. Det kan man da kalde alsidighed.
ALDRIG MERE JUL
(Copenhagen Bombay) DK-premiere: 26/11-2015. (Computeranimation/stop-motion)
Hjemmeside: http://www.copenhagenbombay.com/aldrig-mere-jul
Trailer: Se hjemmeside.
Danske stemmer: tba. Instr.: Jacob Ley.
8-årige Julius bor på børnehjem, og har bare ét ønske til jul - at få sig en familie. Julius er
lidt af en enspænder, og tror i smug stadig på Julemanden. Men da Julius en dag pludseligt
befinder sig i et magisk juleunivers, ændrer hans liv sig for bestandigt...
Copenhagen Bombays bud på en rigtig julefilm.
ALLE FOR TRE
(Nordisk) DK-premiere: 25/12-2015. (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)).
Intet er sluppet ud om handlingen.
Det skøre hold er tilbage. De foregående 2 film i denne franchise blev set af
368.136 og 383.700.

KRUMMERNE – HOLD DA FERIE!
(UIP/RGF) DK-premiere: 25/12-2015. (Familiefilm)
Hjemmeside: Trailer: Medv.: tba. Instr.: tba.
Den anden film i reboot’en af denne franchise. De fem foregående Krummefilm
blev set af hhv. 859.383, 537.429. 229.509, 193.166 og pr. 16/11: 220.079. Den
nedadgående kurve blev knækket med den sidste film.
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