
JAGTSÆSON (DK, 2019)

Den nyligt fraskilte singlemor Eva ta-
ger på wellness-weekend med barn-
domsveninden Marlene for at hjæl-
pe hende gennem sin midtvejskrise. 
Med på turen er også Isabella, den 
nye unge kæreste til Evas eksmand, 
som maser sig på for at overtage rol-
len som bedsteveninde for Marlene. 
Det bliver en tur, der får det absolut 
værste frem i pigerne, og venska-
bet bliver sat på en voldsom prøve 
gennem alt fra en uheldig omgang 
Brazilian waxing og en mislykket fa-
sanjagt. Spørgsmålet er, om Eva kan 
klinke skårene med Marlene, sikre 
et anstændigt forhold til Isabella og 
redde sin søns fødselsdag.

Instruktør: Tilde Harkamp. Medvirkende: Lærke Winther, Mille 
Dinesen, Lars Ranthe, Stephania Potalivo, m.� . Spilletid: 92 min.

KVINDE PÅ KRIGSSTIEN (IS, 2018)

Halla er korleder til hverdag og meget 
vellidt blandt sine venner. Hun er også 
på en mission: Et korstog mod den lo-
kale sværindustri, som hun føler er i 
gang med at ødelægge hendes elskede 
islandske natur. Ved at sabotere den 
lokale strømforsyning skaber hun sig 
et alias i medierne som ”Fjeldkvinden”. 
Missionen besværliggøres, da hun plud-
selig får tilbuddet om at adoptere en 
lille pige.

Dette var Islands o�  cielle bud i Bedste 
Udenlandske � lm Oscar-kategorien i 
2018.

Instruktør: Benedikt Erlingsson. Medvirkende: Halldóra Geirharðsdóttir, 
Jóhann Sigurðarson, Juan Camillo Roman Estrada, m.� . Spilletid: 101 min.
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DE FRIVILLIGE (DK, 2019)

Den berygtede erhvervsmand og jetset-
ter Markus Føns er blevet varetægts-
fængslet. Efter et brutalt overfald af 
en gruppe rockere med forbindelser til 
hans mere lyssky forretningsforbindel-
ser vælger Markus at gå i frivillig isola-
tion blandt fængslets svageste indsatte. 
I denne afdeling har de et fængselskor, 
hvor den indsatte Niels er selvudnævnt 
korleder. Markus beslutter at blive en 
del af koret, men der går ikke lang tid, 
før han ligger i åben kamp med Niels 
om pladsen i toppen af hierarkiet. Det 
er ikke en kamp, der udkæmpes med 
muskler, men med list, tyranni og høj-
skolesange.

Instruktør: Frederikke Aspöck. Medvirkende: Jacob Hauberg Lohmann, 
Anders Matthesen, Søren Malling, Christopher Læssø, m.� . Spilletid: 93 
min. 28
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KAPERNAUM (LB, 2019)

12-årige Zain bor i Beiruts slumkvar-
ter. Vi møder ham i den retssal, hvor 
han har lagt sag an mod sine foræl-
dre. Anklagen? At de har født ham 
ind i en formålsløs og elendig verden! 
Her er en skelsættende � lm, der ikke 
er bange for at tage fat om nældens 
rod og gå direkte i � æsket på den glo-
bale ulighed og børns dårlige vilkår i 
store dele af verden. Samtidig er det 
historien om en enestående knægt, 
som giver os troen på, at børn kan 
vise vejen til en bedre fremtid, hvis 
de bare har en � ig af Zains empati og 
viljestyrke. Kapernaum vandt juryens 
pris ved Cannes Film Festival og var i 
2019 nomineret til en Oscar.

Instruktør: Nadine Labaki. Medvirkende: Zain Al Rafeea, Yordanos Shiferaw, 
Boluwatife Treasure Bankole, m.� . Spilletid: 126 min.

SER DU MÅNEN, DANIEL (DK, 2019)

Ser du månen, Daniel er historien om 
en af de mest spektakulære kidnap-
ningssager i nyere tid. Hovedpersonen 
er den unge danske freelancefotograf 
Daniel Rye, der sad 398 dage som gid-
sel hos terrororganisationen Islamisk 
Stat i Syrien sammen med � ere andre 
udlændinge, blandt andet den ameri-
kanske journalist James Foley. I � lmen 
følger vi Daniels kamp for overlevelse i 
fangenskab, hans venskab med James, 
og hvordan hans familie hjemme i Dan-
mark håndterer frygten for, at deres 
søn aldrig kommer hjem igen. Midt i 
krisen står den danske gidselforhand-
ler Arthur, der får en afgørende rolle i 
befrielsen af Daniel.

Instruktør: Niels Arden Oplev. Medvirkende: Esben Smed, Anders W. 
Berthelsen, So� e Torp, Sara Hjort, m.� . Spilletid: 139 min.
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