DANSKE FILM
i

2019

Udarbejdet af Brancheforeningen Danske Biografer

1

Danske film i 2019
27 danske spillefilm er i skrivende stund linet op til biografernes store publikum i 2019.
Der skal tages forbehold for premieredatoer.
FØR FROSTEN
(1:40) (Nordisk) DK-premiere: 10/1-2019. (Drama)
Hjemmeside: https://www.imdb.com/title/tt7523180/
Med Jesper Christensen, Clara Rosager, Ghita Nørby, Elliott Crosset Hove, Magnus Krepper,
Gustav Dyekjær Giese, Oscar Dyekjær Giese og Rasmus Hammerich. Instr.: Michael Noer. (”R”
(32.260), ”Nordvest” (97.452) og ”Nøgle, hus, spejl” (93.938)).
Der hersker trange kår på landet i det 19. århundrede og med udsigten til endnu en hård vinter,
står bonden Jens overfor et ubærligt valg. Hvis familien skal overleve vinteren må han indgå en
pagt med storbonden på den nærliggende gård og give afkald på sin egen moral og det
dyrebareste han ejer i et forsøg på at sikre dem alle et bedre liv.
Michael Noer vender tilbage til dansk film, efter det amerikanske sidespring med
genindspilningen af ”Papillon”. Budget: kr. 20,5 mio. (5. film i Biografklub Danmark-programmet
2018/19)
SKAMMERENS DATTER II: SLANGENS GAVE
(1:43) (Nordisk) DK-premiere: 24/1-2019. (Fantasy)
Hjemmeside: http://www.dfi.dk/faktaomfilm/film/da/98303.aspx?id=98303
Med Jacob Oftebro, Allan Hyde, Søren Malling, Dejan Cukic, Stina Ekblad og Peter Plaugborg.
Instr.: Ask Hasselbalch. (“Antboy“ (175.571), “Antboy: Den røde furies hævn“ (90.625) og
“Antboy 3“ (95.784)). Baseret på Lene Kaaberbøls bog.
Dina, familien og fyrstesønnen Nico lever på flugt fra Drakan, som er ved at indtage Højlandet.
Davin og Nico tages til fange, og Dina må ud på en farefuld færd med sin ukendte far Sezuan for
at befri dem. Sezuan har slangens magiske evner og kan skabe illusioner, og alt i mens Dina må
opbygge en relation til den mand, som hendes mor siger, at hun ikke kan stole på, opdager hun,
at hun også har sin fars evner…
1’eren blev set af 218.825 tilskuere. Budget: kr. 37,7 mio.
CUTTERHEAD
(1:24) (Reel Pictures) DK-premiere: 24/1-2019. (Drama)
Hjemmeside: https://www.imdb.com/title/tt6562628/
Med Kresimir Mikic, Samson Semere og Christine Sønderris. Instr.: Rasmus Kloster Bro.
Den handler om PR-medarbejderen Rie, som er på besøg i en tunnelboremaskine 20 meter under
Københavns gader for at portrættere det velsmurte europæiske samarbejde i metrobyggeriet, da
en ulykke spærrer hende inde i et trykkammer sammen med den kroatiske borebisse Ivo og
Bharan fra Eritrea. På trods af radikalt forskellige verdensopfattelser må de lægge deres liv og
kroppe i hinandens hænder for at overleve varmen, trykket og mudderet i det klaustrofobiske
borehoved.
Dansk lavbudget. Spillefilmsdebut til Rasmus Kloster Bro. Budget: kr. 4,3 mio.
MØDREGRUPPEN
(Nordisk Film) DK-premiere: 7/2-2019. (Komedie)
Hjemmeside: https://www.dfi.dk/nyheder/modregruppen-i-optagelse
Med Danica Curcic, Maja Askehave, Lærke Winther, Anders W. Berthelsen, Martin Buch. Instr.:
Charlotte Sachs Bostrup (”Anja & Viktor” (572.052), ”Askepop – The Movie” (147.839), ”Anja
efter Viktor” (345.563), ”Familien Gregersen” (151.756), ”Veninder” (111.905), ”Karlas kabale”
(149.526), ”Karla og Katrine” (172.092), ”Karla og Jonas (134.721) og ”Kartellet” (122.714)).
I Hong Kong lever den nybagte mor Line, det vilde jetsetliv sammen med manden Bjørn, som er
direktør for familiens internationale virksomhed. Da Line opdager Bjørns utroskab, rejser hun i
raseri til det sidste sted Bjørn vil lede - hendes sydfynske hjemby. Hvad der blot skal være et
kortvarigt ophold, bliver en længere rejse hjem til rødderne, den indebrændte keramikerkusine
Maja og mødet med en sprudlende mødregruppe. Bjørn lukker for alle Lines midler og truer med at tage sønnen fra
hende. Jetset kvinden står til at miste det dyrebareste i sit liv, samtidig rammer hverdagens praktiske udfordringer og
fordommene om livet i provinsen. Sammen med mødregruppen og den fortørnede kusine, tager Line kampen op mod
grød, gylp, gæld og trusler fra den utro ægtemand. Mødregruppen er en ”Fish out of water” komedie om en forkælet
overklassefrue som tvinges tilbage til provinsrødderne, hvor hun smøger ærmerne op og finder sig selv.
Ny komedie fra Charlotte Sachs Bostrup.
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LIVET MED TANDSMØR
(SF Studios/SF) DK-premiere: 7/3-2018. (Komedie)
Hjemmeside: https://www.dfi.dk/viden-om-film/filmdatabasen/film/livet-med-tandsmor
Med Magnus Millang og Emil Millang. Instr.: Magnus Millang.
I filmen tager to brødre til Spanien for at hente deres far hjem, som er død efter et hårdt liv med
alkohol. Egentlig skulle de stå for en klassisk hjemtransport af faderen, men grundet økonomiske
problemer ender de med selv at transportere faren hjem. En rejse som ikke forløber helt som
planlagt.
En dansk kulsort feelgood komedie, som er baseret på brdr. Millangs egne personlige
oplevelser.
DRONNINGEN
(Nordisk Film) DK-premiere: 28/3-2019. (Drama)
Hjemmeside: https://www.dfi.dk/viden-om-film/filmdatabasen/film/dronningen-0
Med Trine Dyrholm, Gustav Lindh, Magnus Krepper og Preben Kristensen. Instr.: May elToukhy. (”Lang historie kort” (132.833)).
Anne regerer med stor myndighed i sit eget liv. Hun er succesfuld og kompromisløs i sit virke som
advokat og lykkelig gift med lægen Peter, med hvem hun har to døtre. Men da hun forfører sin
17-årige stedsøn, Gustav, sætter hun alt over styr. ”Dronningen” er en fortælling om begærets
pris og løgnes magt og er et portræt af et menneske, der drages mod et valg med uoverskuelige
konsekvenser
Trine Dyrholm, som vi aldrig har set hende før. Budget: kr. 19,5 mio. (7. film i
Biografklub Danmark-programmet 2018/19)
HACKER
(Scanbox) DK-premiere: 28/3-2019. (Action/familiefilm)
Hjemmeside: http://www.dfi.dk/Nyheder/FILMupdate/2017/december/Hacker-i-optagelse.aspx
Med Rumle Kærså, Josephine Chavarria Højbjerg, Mille Dinesen, Signe Egholm Olsen, Morten
Suurballe og Janus Nabil Bakrawi. Instr.: Poul Berg.
Filmen handler om den 13-årige Benjamin, der er en særdeles skarp hacker, som mistede sin mor
for syv år siden. Han bor på et bosted for børn og unge og har aldrig kendt sin far. En dag bliver
han opsøgt af to mænd fra Forsvarets Efterretningstjeneste, der fortæller, at hans mor er blevet
spottet på et overvågningskamera. Benjamin er først chokeret, men beslutter sig for
egenhændigt, at finde sin mor og opklare, hvad der er sket med hende. Benjamin får ufrivilligt
selskab af den nye pige Savannah fra bostedet, og sammen kommer de på sporet af Benjamins
mor.
”Hacker” er et højspændt actionbrag for hele familien. Spillefilmsdebut til Poul Berg, der tidligere har
stået bag tv-serierne ”Tidsrejsen”, ”Limbo” og ”Mille og Julie”. Budget: kr. 16,1 mio.
EN HELT ALMINDELIG FAMILIE
(Nordisk Film) DK-premiere: 4/4-2019. (Familiefilm)
Hjemmeside: https://www.dfi.dk/viden-om-film/filmdatabasen/film/en-helt-almindelig-familie
Med Mikkel Bo Følsgaard, Kaya Toft Loholt, Rigmor Ranthe og Neel Rønholt. Instr.: Malou
Reymann.
Filmen handler om Emma på 11 år, som er vokset op i en helt almindelig familie. Emma elsker
fodbold ligesom sin far, Thomas. Men fra den ene dag til den anden bliver alting forandret, da det
viser sig, at Thomas vil skifte køn. Thomas bliver til Agnete, og Emma skal nu finde ud af, hvem
Agnete er for hende. For kan Agnete overhovedet lide fodbold nu? Og er Agnete egentlig stadig
hendes far? For kan man overhovedet være far, når man er en kvinde?
En dansk feel-good familiefilm, som er lokalt forankret i et dansk forstadsliv med
fodbold på hjernen. Spillefilmsdebut til Malou Reymann.
DANMARKS SØNNER
(Nordisk Film) DK-premiere: 11/4-2019. (Politisk thriller)
Hjemmeside: https://www.dfi.dk/viden-om-film/filmdatabasen/film/danmarks-sonner
Med Rasmus Bjerg, Zaki Youssef, Mohammed Ismael Mohammed. Instr.: Ulaa Salim.
Vi nærmer vi os årsdagen for et stort bombeangreb i København. Den yderste højrefløj er blevet
dominerende og radikaliseringen rundt omkring i landet er taget til. Det næste folketingsvalg står
for døren, og den stærkt nationalistiske politiker Martin Nordahl fra det nystiftede parti National
Bevægelsen spås en historisk jordskredssejr, der kan sikre ham statsministerposten. Den 19årige Zakaria bevæger sig langsomt, men sikkert ud på et radikalt og farligt spor, der kan koste
ham og hans familie alt. På sin vej møder han Malik, som kæmper sine egne kampe og bærer på
en livsfarlig hemmelighed.
En nervepirrende, politisk thriller, der trækker tråde fra gadernes baggårde til gangene på Christiansborg.
Spillefilmsdebut til Ulaa Salim. Budget: kr. 5,8 mio.
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TIL VI FALDER
(Scanbox) DK-premiere: 25/4-2019. (Drama)
Hjemmeside: https://www.dfi.dk/viden-om-film/filmdatabasen/film/til-vi-falder
Med Dar Salim, Lisa Carlehed og Francesc Garrido. Instr.: Samanou Acheche Sahlstrøm (”I dine
hænder” (2.912)).
Louise elskede Adam. Adam elskede Louise. Sådan plejede det at være. Men et barn er
forsvundet. Deres barn. Politiet sagde, at det var en drukneulykke. Men sandheden er, at deres
lille drengs lig aldrig er blevet fundet. Lucas, ti år gammel. Hvor havde det hele dog været nemt,
hvis havet havde gjort sig den ulejlighed at kaste en lille blå og opsvulmet barnekrop op på
stranden. Eller hvis en lokal med alkohol i blodet og blod på hænderne havde pløjet ham ned med
fuld fart. En ubeskrivelig smerte. Aldrig mere leve, aldrig mere lykke, men i det mindste ingen
ubesvarede spørgsmål. Sådan er det desværre ikke for Adam og Louise.
Film nummer to fra den talentfulde Samanou Acheche Sahlstrøm. Budget: kr. 23,6 mio.
DE FRIVILLIGE
(SF Studios) DK-premiere: 13/6-2019. (Drama/komedie)
Hjemmeside: https://www.dfi.dk/viden-om-film/filmdatabasen/film/de-frivillige
Med Jacob Lohmann, Anders Matthesen, Søren Malling og Christopher Læssøe. Instr.: Frederikke
Aspöck. (”Labrador” (-) og (”Rosita” (12.386))
Den berømte finansmand og jetsetter Markus Føns er blevet varetægtsfængslet. Efter et brutalt
overfald af en gruppe rockere med forbindelser til hans mere lyssky forretninger, vælger Markus
at gå i frivillig isolation blandt fængslets svageste indsatte. I denne afdeling findes et fængselskor,
hvor den indsatte Niels er uofficiel og selvudnævnt leder. Markus beslutter sig for at blive en del
af koret, og der går ikke længe, før han kæmper for at nå pladsen i toppen af hierarkiet. En
kamp, der ikke udkæmpes med muskler, men med list, tyranni og højskolesange!
Filmatisering af Frederikke Aspöcks teaterstykke. Budget: kr. 15,0 mio. (10. film i Biografklub Danmarkprogrammet 2018/19)
MUGGE & VEJFESTEN
(Nordisk) DK-premiere: 20/6-2019. (Animation)
Hjemmeside: https://www.dfi.dk/viden-om-film/filmdatabasen/film/vejfesten
Originale stemmer: tba. Instr.: Michael Wullf og Anders Morgenthaler (”Princess” (9.514), ”Ekko”
(10.183), ”Carsten og Gittes filmballade” (15.280), ”Æblet og ormen” (23.612) og ”I am Here”
(882)). Baseret på en bog af Michael Wullf og Anders Morgenthaler.
Filmen handler om den 10-årige knægt Mugge, hvis forældre er ved at gå fra hinanden. Mugge
beslutter sig for at bringe sine forældrene sammen igen og det skal ske ved årets vejfest. Det går
galt: Vejfesten aflyses, men Mugge nægter at give op. Han vil stable en vejfest på benene på
egen hånd for at genskabe den idyl, som de voksne er ved at smadre.
Man må håbe kombinationen Wulff-Morgenthaler vil give bingo. Budget: kr. 19,5 mio.
KAPTAJN BIMSE
(UIP/41Shadows) DK-premiere: 27/6-2019. (Animation)
Hjemmeside: https://www.dfi.dk/viden-om-film/filmdatabasen/film/kaptajn-bimse
Med Jesper Asholt og Peter Frödin. 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. Budget: kr. 13,1 mio.
KRUMMERNE: VI HAVDE DA HELD MED VEJRET
(RGF) DK-premiere: 1/8-2019. (Familiekomedie)
Hjemmeside:
Instr.: tba. Medv.: tba.
Intet er sluppet ud om plottet.
Den sjette Krumme-film. Den fem foregående film blev set af hhv. 859.383, 537.429,
229.509, 193.166 og 223.431.
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KØD OG BLOD
(Scanbox) DK-premiere: 22/8-2019. (Krimi/thriller)
Hjemmeside: https://www.imdb.com/title/tt8386958/
Med Sidse Babett Knudsen, Sandra Guldberg Kampp, Joachim Fjelstrup og Elliott Crosset Hove.
Instr.: Jeanette Nordahl.
Da Idas mor omkommer i en bilulykke, placeres den kun 17-årige pige hos sin tante og sine
voksne fætre. Idas nye hjem er fyldt med kærlighed, men i kraft af familiens kriminelle levevej,
bliver det efterhånden sværere og sværere for Ida at adskille vold og kærlighed. Snart indser hun,
hvad hendes mor forsøgte at flygte fra.
Spillefilmsdebut til Jeanette Nordahl.
UNDTAGELSEN
(SF Studios/Fridthjof) DK-premiere: 29/8-2019. (Thriller)
Hjemmeside: https://www.dfi.dk/nyheder/undtagelsen-filmatiseres
Med Danica Curcic, Amanda Collin, Lene Maria Christensen og Sidse Babett Knudsen. Instr.:
Jesper W. Nielsen. (”Den sidste viking” (11.114), ”Forbudt for børn” (6.004), ”Okay” (235.610),
”Manden bag døren” (38.864), ”Store planer” (73.279) og ”Der kommer en dag” (237.821)).
Baseret på en roman af Christian Jungersen.
Filmen fortæller historien om Iben og Malene, der begge modtager dødstrusler, og det går op for
dem, at deres arbejde på Dansk Center for Information om Folkedrab har bragt dem i livsfare.
Mistanken lander på en serbisk krigsforbryder, som de skriver artikler om. Men da en sag om
mobning på kontoret eskalerer, begynder de langsomt at overveje, om ondskaben kunne komme
fra dem selv.
Bogen, filmen er baseret på, er solgt i over 200.000 eksemplarer. Budget: kr. 29,6 mio.
SER DU MÅNEN, DANIEL
(Nordisk) DK-premiere: 19/9-2019. (Drama/thriller)
Hjemmeside: https://www.dfi.dk/nyheder/ser-du-manen-daniel-filmatiseres
Med Anders W. Berthelsen og Esben Smed. Instr.: Niels Arden Oplev. (”Portland” (6.495),
”Fukssvansen” (100.531), ”Drømmen” (407.800), ”To verdener” (312.190), ”Mænd der hader
kvinder” (959.369), ”Dead Man Down” (3.014), ”Kapgang” (244.589) og ”Flatliners” (6.520)).
Baseret på en bog af Puk Damsgård.
Beretningen om en af de mest spektakulære kidnapningshistorier i nyere tid, da den unge danske
fotograf Daniel Rye sad som gidsel i 398 dage hos terrororganisationen Islamisk Stat i Syrien
sammen med 23 andre udlændinge.
Den anmelderroste roman bliver nu til film. Om romanen skrev Ekstra Bladet: ”En
fremragende bog” og kvitterede med fem stjerner. Budget: 41,0 mio.
JAGTSÆSON
(Nordisk) DK-premiere: 3/10-2019. (Komedie)
Hjemmeside: https://www.dfi.dk/viden-om-film/filmdatabasen/film/jagtsaeson
Med Anders W. Berthelsen, Stephania Potalivo, Mille Dinesen og Lærke Winther. Instr.: Tilde
Harkamp. (”Iqbal og den hemmelige opskrift” (192.515)).
Intet er sluppet ud om plottet.
Fra manuskriptforfatterne af de tre ”Klassefesten”-film. En 2’er er allerede planlagt til
premiere 11. februar 2021. Budget: kr. 17,2 mio.

GOOSEBOY
(SF Studios/SF) DK-premiere: 3/10-2019. (Familiefilm/komedie)
Hjemmeside: https://www.dfi.dk/viden-om-film/filmdatabasen/film/gooseboy
Med Thomas Refslund Ravn, Frida Luna Roswall Mattson, Milo Campanale, Thomas Vaern
Gabrielsson, Szhirley, Nicolas Bro og Søren Malling. Instr.: Michael Wikke og Steen Rasmussen.
”Russian Pizza Blues” (19.454), ”Hannibal & Jerry” (200.053), ”Motello” (8.353), ”Flyvende
farmor” (261.061) og ”Der var engang en dreng – som fik en lillesøster med vinger” (188.163)).
Viggo lever og ånder for spilverdenen. En dag ændres hans liv dog brat, da en gås crash-lander
på altanen, og det ovenikøbet viser sig, at gåsen kan tale! Gåsen er desperat for at indhente sin
flok, men har brækket vingen, så Viggo må træde i karakter og hjælpe sin nye ven. Sammen
kommer de på en forunderlig, fantastisk og farverig rejse, der viser sig at være langt mere
krævende, end Viggo nogensinde havde kunne forestille sig.
Efter 13 års fravær fra det store lærred, er Wikke/Rasmussen endelig tilbage!
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VALHALLA
(Nordisk) DK-premiere: 10/10-2019. (Drama)
Hjemmeside: https://www.dfi.dk/nyheder/fenar-ahmad-filmatiserer-valhalla
Med Roland Møller, Dulfi Al-Jabouri, Reza Forghani, Cecilia Loffredo, Saxo Moltke-Leth, Sanne
Salomonsen Asbjørn Krogh Nissen, Jacob Lohmann, Stine Fischer Christensen, Andreas Jessen,
Ali Sivandi, Patricia Schuman og Bjørn Fjæstad. Instr.: Fenar Ahmad. (”Ækte vare” (32.868) og
”Underverden” (180.643)).
I filmen kommer vikingebørnene Røskva og Tjalfe på en stormfuld rejse fra Midgård til Valhalla
med guderne Thor og Loke. Livet i Valhalla viser sig dog at være truet af den frygtede Fenrisulv
og jætterne. Side om side med guderne må de to menneskebørn kæmpe for at bevare Valhalla og
redde verden fra Ragnarok.
En live action-filmatisering af den elskede tegneserie ”Valhalla”. Fenar Ahmads første film efter succesen
”Underverden” (180.643).
KOLLISION
(Nordisk) DK-premiere: 7/11-2019. (Drama)
Hjemmeside: Med Nikolaj Lie Kaas, Rasmus Bjerg, Nicolas Bro, Karla Avaz, Sebastian Jessen, Cecilie Stenspil,
Casper Crump, Charlotte Munck, Gordon Kennedy, Henning Jensen, Albert Rudbeck Lindhart og
Jess Dorph-Petersen. Instr.: Mehdi Avaz. (”Mens vi lever” (100.115))
Filmen handler om en familietragedie. Sorgen får familien til at falde fra hinanden, og midt i det
hele står den ni-årige datter, Liv, der ender som kastebold mellem moren og faren.
Dansk films fremtid, brdr. Avaz, er klar med deres første film siden successen ”Mens vi
lever” (100.115). Budget: kr. 19,0 mio.
FAMILIEN JUL OG NISSESLOTTET
(Angel) DK-premiere: 14/11-2019. (Familiefilm)
Hjemmeside: Medv.: tba. Instr.: Carsten Rudolf (”Menneskedyret” (3.753), ”Familien Jul” (161.852) og
”Familens 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.

SELVMORDSTURISTEN
(Scanbox) DK-premiere: 21/11-2019. (Komedie/drama)
Hjemmeside: https://www.nfi.no/tildelinger/produksjon/spillefilm/selvmordsturisten
Med Nikolaj Coster-Waldau, Tuva Novotny, Solbjørg Højfeldt og Sonja Richter. Instr.: Jonas
Alexander Arnby. (”Når dyrene drømmer” (3.296)).
Forsikringsagenten Max’ tilværelse drejer sig om en ting – nemlig at holde sin valnøddestore
hjertesvulst i skak. Han både spiser sundt, træner og lever sundt, men alligevel bliver han mere
og mere deprimeret. Da han opdager hans elskede kone planlægger at forlade ham, beslutter han
sig for at tage sit eget liv. Men han har ikke modet. Løsningen ligger lige for da han finder ud af at
han kan tjekke ind på et selvmordshotel. Foran ham venter imidlertid et eventyr som vil lære Max
om glæden ved livet og selvsagt om dødens uundgåelighed.
Jonas Alexander Arnbys første film siden ”Når dyrene drømmer” (3.296).
NINNA
(1:40) (Sweet Chili Entertainment) DK-premiere: 28/11-2019. (Komedie)
Hjemmeside: https://www.imdb.com/title/tt7148062/
Med Susanne Juhász, Peter Gantzler og Jesper Asholt. Instr.: Fabian Wullenweber. (“Klatretøsen”
(237.513), “Tvilling” (6.504), ”Cecilie” (64.054) og ”Bora Bora” (75.780)).
Filmen handler om den 40-årige, rapkæftede Ninna, som står i den lokale grill i Præstø og som
bliver kastet ud i sit livs krise, da hendes 18-årige søn Dennis, tillader sig at flytte hjemmefra,
lang tid før Ninna havde forestillet sig at dette ville ske! Samtidig forelsker hun sig i Morten,
hendes nye overbo, som er en mand som indeholder alle de kvaliteter hun var sikker på at hendes
mand ikke skulle indeholde!
En dansk film om lykken, som måske slet ikke findes der hvor vi tror.
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DE FORBANDEDE ÅR
(Scanbox) DK-premiere: 25/12-2019. (Krigsdrama)
Hjemmeside: Medv.: tba. Instr.: Anders Refn. (”Strømer” (307.689), ”Slægten” (199.840), ”De flyvende
djævle” (9.281) og ”Sort høst” (107.199)).
Med udgangspunkt i en velhavende dansk familie, gennemleves Anden Verdenskrig med alle de
dilemmaer, udfordringer og konflikter krigen udløser.
Anders Refn kommer med den ultimative film om Anden Verdenskrig.

Kommende danske film uden endelig premieredato i 2019:
NEON HEART
(Reel Pictures) DK-premiere: tba. (Drama)
Hjemmeside: https://www.dfi.dk/viden-om-film/filmdatabasen/film/neon-heart
Med Victoria Carmen Sonne, Christian Andersen Busk, Niklas Herskind, Kevin Lakomy og Mikkel
Haagerup Lind. Instr.: Laurits Flensted.
En fortælling om tre skæbner, der elsker hinanden, men har glemt, hvordan man siger det. Niklas
har ansvaret for to mænd med Down’s Syndrom, Laura går til casting på en pornofilm, og
Frederik planlægger et overfald. I glimt og øjeblikke møder vi dem, mens de jagter livet – og
hinanden.
Spillefilmsdebut til Laurits Flensted. Budget: kr. 4,2 mio.
LIFEBOAT
(Udlejning: tba) DK-premiere: tba. (Drama)
Hjemmeside: https://www.dfi.dk/viden-om-film/filmdatabasen/film/lifeboat
Med Pål Sverre Hagen, Sebnem Hassanisoughi og Sofia Helin. Instr.: Josefine Kirkeskov.
Iben er på en romantisk ferie på havet med sin kæreste. Da de redder en flygtningekvinde,
tvinges Iben til at konfrontere sin fortid.
Spillefilmsdebut Josefine Kirkeskov. Støttet gennem DFI-ordningen ”Skitsen”. Budget:
kr. 6,4 mio.
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