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DEN NÆSTSIDSTE

En ubetydelig vandaflæser ankommer til en afsides bygning, for pludselig 
at befinde sig indespærret i en ‘Alice i IKKE-eventyrland’-lignende labyrint 
af forhindringer... En ny, overraskende dansk film i spændingsfeltet mellem 
drama og komedie, som leder tankerne i retning af en mesterlig instruktør
som svenske Roy Andersson eller den danske maler Michael Kvium.  

Premiere 25. NOV - SOLARIS Films

Jonas Kærup Hjort

rødblå
SNELEOPARDEN

En utrolig rejse i søgen efter den mytiske sneleopard 
- langt, langt borte i den vilde tibetanske natur. I et 
uberørt bjerglandskab følger filmen den anerkendte 

naturfotograf, Vincent Munier, der sammen med forfatter 
og eventyrer, Sylvain Tesson, traver, venter, filosoferer 

og mest af alt, bare er. Den tibetanske natur er gold og 
barsk, men vækkes til live af Vincent Munier’s unikke og 
sanselige metode, der frembringer en meditativ tilstand, 

hvor selv den mindste detalje har værdi, og landskabet 
forvandles til majestætisk natur rigt på dyreliv. Forfat-

teren Sylvian Tesson har skrevet den prisvindende bog af 
samme navn, baseret på sine oplevelser på rejsen. Bogen 

vandt den prestigefyldte pris ”Prix Renaudot” og er 
udgivet på dansk. Musik af Nick Cave og Warren Ellis.

Premiere 3. FEB - Angel Films

Marie Amiguet



PIG

KUPÉ NUMMER SEKS

I SOLSORTENS LAND

”Cage er en åbenbaring” – Variety. Med 97% Fresh-rating på Rotten Tomatoes, ’Must 
See’-status på Metacritic og en Top 10-åbning på den amerikanske boxoffice-liste er 
PIG et uomgængeligt comeback for Nicolas Cage. I PIG spiller Cage den menneskesky 
trøffeljæger Robin, der bor alene langt ude i Oregons vildnis. Da hans højtelskede 
trøffelgris bliver kidnappet må han modvilligt alliere sig med sin mellemmand Amir 
(Alex Wollf fra Hereditary, Jumanji m.fl.) i jagten på gerningsmændene. En jagt, der 
tvinger Robin tilbage til storbyen og ned i gourmetrestauranternes underverden, hvor 

han må konfrontere sin fortid…    Premiere 25. DEC - Reel Pictures

En ung finsk kvinde med et kompliceret kærlighedsforhold i Moskva, beslutter at 
rejse alene med tog til den arktiske by Murmansk for at se de lokale helleristnin-
ger. Hun er tvunget til at dele den lange tur og en lille sovevogn med en russisk 
minearbejder. Det uventede møde får passagererne i kupé nr. 6 til at se sandheden 
om deres egen ensomhed og længsel efter menneskelig kontakt i øjnene. KUPÉ 
NUMMER SEKS vandt den næstfornemste pris, Grand Prix på årets Cannes Festival 
og er indstillet til Oscar for bedste internationale film.

Premiere 27. jan - Filmbazar

For første gang nogensinde har én film vundet alle 
tre hovedpriser på Sundance. Blerta Basholli vandt 
i år både Juryens Pris, Publikumsprisen og Instruk-

tørprisen for sit rørende drama I SOLSORTENS LAND, 
baseret på en virkelig Kosovo-kvindes liv og som 

netop er udvalgt til at være Kosovos Oscar-
kandidat. Fahrijes mand er forsvundet under krigen 

og samtidig med sorgen kæmper familien økonomisk. 
Hun stabler et lille landbrug på benene, men i det 

stærkt konservative og patriarkalske lokalmiljø bliver 
der set ned på hendes ambitioner om at forsørge 

sig selv og sine børn. Sammen med andre af byens 
efterladte kvinder tager Fahrije kampen op mod 

samfundets fordømmelse.

Premiere 3. FEB - Reel Pictures

GROTTEN - IL BUCO 

ANNETTE

SOLENS BØRN

I 1960erne blev Europas højeste bygning bygget i det 
opblomstrende Norditalien. I den anden ende af landet 

udforsker unge speleologer Europas dybeste grotte i 
det uberørte Calabrien. For første gang nogensinde 

når man 700 meter under Jordens overflade  - ganske 
ubemærket af landsbyboerne i området, men ikke af 

den gamle hyrde på Pollino-højdedraget, hvis isolerede 
liv begynder at flettes sammen med den indtrængende 

gruppes rejse ned i Jordens indre. GROTTEN er et 
næsten ordløst, organisk smukt værk, der berører 

’det mystiske’ og skildrer to parallelle rejser gennem 
ukendte dybder i livet og naturen. Poetisk, nærmeste 

hypnotisk film af manden bag LE QUATTRO VOLTE .

Premiere marts 2022 - Øst for Paradis

Leos Carax

Henry (spillet af Adam Driver) er en stand-up 
komiker med en voldsom og vulgær form for humor, 
mens Ann (Marion Cottillard) er en internationalt 
anerkendt operasanger. Sammen danner de, under 
stor mediebevågenhed, par og lever et lykkeligt 
og glamourøst liv. Men fødslen af deres første 
barn, Annette, en mystisk pige med en enestående 
skæbne, vender deres tilværelse på hovedet. 
Kulørt, bizar og rørende musical med Oscar-
nominerede Adam Driver og Marion Cotillard i 
hovedrollerne og med musik komponeret af 
rockbandet Sparks.

Premiere 16. dec - Another World

Ali og hans tre venner er gadebørn, og må ty til smårapserier for overlevelse. En dag får 
Ali sit livs chance, da han betros en hemmelighed om en skat begravet i nærheden. For 
at få adgang til skatten, må Ali og hans venner melde sig ind på Solens Skole - en vel-
gørende institution med fokus på uddannelse af gadebørn og børnearbejdere. Her lærer 
gadebørnene om selvrespekt og sammenhold, og mødes af en respekt de aldrig tidligere 
har oplevet. I al hemmelighed graver de stadig efter skatten i skolens kælder - i håbet 
om en bedre tilværelse. Filmen er dedikeret til de 152 millioner tvungne børnearbejdere 
i verden. Filmmagasinet EKKO giver filmen 5 stjerner!  Premiere 25. nov - Angel Films

Michelangelo Frammartino

Majid Majidi

Michael Sarnoski 

Juho Kuosmanen

Blerta Basholli


