Musik på film
(opdateret d. 26/3 2020)
8 Mile (dvd)
Instrueret af Curtis Hanson, 2002
Den unge Jimmi "Rabbit" Smith bor i en slumforstad til Detroit. Han er en habil rapper men som hvid
er det svært at begå sig i det udprægede sorte hip hop miljø. Han lider af sceneskræk og bliver til et
hip hop battle buh'et ud af et fjendtligt publikum. Efter mange trængsler er han klar til at forsøge et
nyt battle.
Medvirkende: Eminem, Kim Basinger, Brittany Murphy m.fl.
24 Hour Party People (Filmstriben)
Instrueret af Michael Winterbottom, 2001
Pseudodokumentarfilm om klub- og pladeselskabsejeren Tony Wilson, Factory Records, Joy Division,
New Order og Happy Mondays.
Medvirkende: Steve Coogan m.fl.
A Hard Day's Night (dvd)
Instrueret af Richard Lester, 1964
Komediefilm der følger The Beatles et par dage.
Medvirkende: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, Wilfrid Brambell m.fl.
A Late Quartet (dvd + Filmstriben)
Instrueret af Yaron Zilberman, 2012
Den berømte klassiske kvartet The Fugue Quartet rammes kort før 25 års jubilæet af cellisten Peters
Parkinson-diagnose. Samtidig vælter mange andre skjulte affærer og bindinger ud af de øvrige
kvartetmedlemmers skabe. Men de kæmper videre for at gennemføre deres sidste koncert - og for
videreførelsen af kvartetten - koste hvad det vil.
Medvirkende: Philip Seymour Hoffman, Christopher Walken, Catherine Keener m.fl.
A Star Is Born (dvd)
Instrueret af Bradley Cooper, 2018
Jackson er en erfaren musiker. Ally en servitrice med ambitioner om at blive sanger. Jackson hjælper
Ally ind i branchen mens han slås med sine egne indre dæmoner. Men kan kærligheden hjælpe dem
videre?
Medvirkende: Lady Gaga, Bradley Cooper m.fl.
A Street Cat Named Bob (dvd)
Instrueret af Roger Spottiswoode, 2016
I London løber gademusikanten og tidligere stofmisbruger James Bowen ind i den omstrejfende kat
Bob, der bliver hans et og alt. Hans liv bliver forandret og sammen får de noget at leve for og en ny
chance i livet.
Medvirkende: Luke Tradaway, Ruta Gedmintas, Joanne Froggatt m.fl.
All Eyez On Me (dvd)
Instrueret af Benny Boom, 2017
Biografisk film om Tupac Shakurs (f. 1971-1996) lynkarriere præget af hitplader, filmroller, stoffer,
vold, fængsling og skyderier, der brat endte hans liv.
Medvirkende: Demetrius Shipp, Kat Graham, Lauren Cohan m.fl.
Angel (Filmstriben)
Instrueret af Colin Nutley, 2008
Et rockband har forlængst passeret karrierens højdepunkt, men måske kan man opnå ny berømmelse
ved at dø? Det lokker Richard sin kone, sangerinden Angel til, men forsvindingsnummeret falder ikke i
god jord hos vennerne fra bandet.
Medvirkende: Helena Bergström, Rolf Lassgård, Rikard Wolff m.fl.
Blaze (dvd + Filmstriben)
Instrueret af Ethan Hawke, 2018
Blaze Foley (1949-1989) var en amerikansk countrymusiker med base i Texas. Blazes store kærlighed
er Sybil Rosen og kærligheden krydres med den store nedtur (fyldt med druk og stoffer) og Blazes
eftermæle hvor to venner fortæller om Blaze. Baseret på virkelige hændelser.
Medvirkende: Ben Dickey, Alia Shawkat, Josh Hamilton m.fl.

Bohemian Rhapsody (dvd)
Instrueret af Bryan Singer, 2018
Biografisk drama om Freddie Mercury, den karismatiske forsanger i rockbandet Queen.
Medvirkende: Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee m.fl.
The Broken Circle Breakdown (dvd + Filmstriben)
Instrueret af Felix van Groeningen, 2012
Musikeren Didier og tatovøren Elise mødes, forelsker sig omgående og optræder sammen i hans
bluegrass/country band. 7 år senere mister de deres datter Maybelle, og deres forskellige reaktioner
på sorgen kaster dem ud i en voldsom krise.
Medvirkende: Johan Heldenbergh, Veerle Baetens, Nell Cattrysse m.fl.
CB4 (dvd)
Instrueret af Tamra Davis, 1993
Filmen følger en fiktiv rap gruppe med navnet 'CB4', opkaldt efter den fængselblok, hvor gruppen
angiveligt blev dannet.
Medvirkende: Chris Rock, Allen Payne, Deezer D m.fl.
Crazy Heart (dvd)
Instrueret af Scott Cooper, 2009
Den tidligere stjerne countrymusikeren "Bad Blake" er både fallit og alkoholiseret. Ved et tilfælde
møder han den unge smukke journalist Jean og indleder et forhold til hende. Kan det redde "Bad
Blakes karriere"?
Medvirkende: Jeff Bridges, Maggie Gyllenhaal, Robert Duvall m.fl.
Djævlens trækspil (dvd)
Instrueret af Ciro Guerra, 2009
Ignacio er en aldrende harmonikaspiller, der ikke vil spille længere. Efter sin kones død begiver han sig
ud på en lang rejse for at aflevere harmonikaen til dens forrige ejer.
Medvirkende: Marciano Martinez, Yull Nún̄ez m.fl.
The Doors (Filmstriben)
Instrueret af Oliver Stone, 1991
Man følger Jim Morrison fra barndommen i USA i 1950'erne, til karrieren som forsanger i bandet The
Doors, opgang, succes, stof- og alkoholmisbrug, grænseoverskridende adfærd. Succesen som
kunstner, fiaskoen som privatmenneske.
Medvirkende: Val Kilmer, Meg Ryan, Kyle Maclachlan m.fl.
Dreamgirls (dvd)
Instrueret af Bill Condon, 2006
I begyndelsen af tresserne får de tre veninder i trion "The Dreamettes" deres gennembrud, da den snu
manager Curtis begynder at tage sig af gruppen. Berømmelsen har dog en høj pris, og pigerne må
sande, at talent nogle gange står i vejen for popularitet.
Medvirkende: Jamie Foxx, Beyoncé Knowles, Eddie Murphy, Danny Glover m.fl.
En du elsker (dvd)
Instrueret af Pernille Fischer Christensen, 2013
Den verdensberømte sanger Thomas Jacob vender hjem til Danmark fra Los Angeles, for at opdage at
hans voksne datter har problemer med narkotika, og ikke kan tage sig af sin 11-årige søn Noa.
Situationen kommer til at kræve rigtig meget af Thomas, der også er sårbar og først og fremmest
optaget af sin kunst.
Medvirkende: Mikael Persbrandt, Trine Dyrholm, Birgitte Hjort Sørensen m.fl.
Elvis (dvd)
Instrueret af John Carpenter, 1979
Las Vegas 1969. Det er ni år siden, at rocksangeren Elvis Presley har stået over for et publikum. Det er
knald eller fald, og i den febrile ventetid oprulles hans fortid som fattig knægt med stærk moderbinding
og særegen stemme. Begge dele fører ham mod berømmelsens tinde.
Medvirkende: Kurt Russell, Shelley Winters, Bing Russell m.fl.

Forelsket i New York (dvd + Filmstriben)
Instrueret af John Carney, 2013
Hvordan overlever man i New York med et knust hjerte og et falleret talent? Dan og Gretta mødes og
sammen skaber de et musikalsk portræt af en storby; et soundtrack til deres livs bedste og værste
sommer i New York.
Medvirkende: Keira Knightley, Mark Ruffalo, Hailee Steinfeld, Adam Levine m.fl.
Frank (dvd + Filmstriben)
Instrueret af Lenny Abrahamson, 2013
Det engelske indierock-band Soronprfbs mister deres keyboardspiller, og som afløser optager de Jon i
bandet. Jon får brug for alle sine talenter, da han i sit nye liv trækkes med til Irland for at indspille et
album og tager på turné. Mange konflikter og psykiske nedture i gruppen opstår rundt om den
mystiske forsanger Frank.
Medvirkende: Domhnall Gleeson, Maggie Gyllenhaal, Scott McNairy m.fl.
Get On Up (dvd)
Instrueret af Tate Taylor, 2014
Biografisk spillefilm om "The hardest working man in showbusiness". Vi følger James Brown fra den
fattige barndom til tiden som stilskabende superstjerne og borgeretsforkæmper. Med masser af
Browns klassiske hits.
Medvirkende: Chadwick Boseman, Nelsan Ellis, Dan Aykroyd, Viola Davis m.fl.
Habana Blues (Filmstriben)
Instrueret af Benito Zambrano, 2005
Ruy Santos og Tito Garcia er talentfulde musikere på den cubanske scene. De lever og ånder for deres
musik og er tæt på at få en kontrakt med et pladeselskab i Spanien. Men prisen er høj, for de spanske
pladeproducere vil ikke betale de mange penge.
Medvirkende: Roberta Sanmartin, Alberto Yoel Garcia, Yailene Sierra m.fl.
Half Moon (dvd + Filmstriben)
Instrueret af Bahman Ghobadi, 2006
Den aldrende iransk-kurdiske sanger Mamo tager med sine 10 sønner og en kvinde af sted i en
faldefærdig bus til irakisk Kurdistan. Skønt turen er farlig og fuld af forhindringer, vil han for enhver
pris give sin sidste koncert som en personlig kamp for friheden.
Medvirkende: Ismael Ghaffari, Allah Morad Rashtiani, Farzin Sabooni m.fl.
Hedwig and the Angry Inch (dvd)
Instrueret af John Cameron Mitchell, 2001
Hansel gennemgår en kønsskifteoperation og bliver til Hedwig for at kunne gifte sig med en
amerikansk soldat og flygte fra Østtyskland til USA. Operationen mislykkes og hun står med "the angry
inch". Hun forlades af sin mand og forsøger nu at slå igennem som rockstjerne, men hendes nye
kæreste stjæler hendes sange og opnår selv berømmelse på dem.
Medvirkende: John Cameron Mitchell, Andrea Martin, Michael Pitt m.fl.
I Can Only Imagine (Filmstriben)
Instrueret af Jonathan Erwin, 2018
Bart blev under hele sin opvækst fysisk og psykisk mishandlet af sin far. En historie som senere blev
hans stærke inspirationskilde til at skrive og producere musik.
Medvirkende: J. Michael Finley, Madeline Carroll, Trace Adkins m.fl.
I Saw the Light (dvd)
Instrueret af Marc Abraham, 2015
Historien om den amerikanske countrystjerne Hank Williams (1923-1953) der fik en kort og intensiv
karriere, ikke mindst via radiomediet. Hank Williams kom fra fattige kår og blev hurtigt berømt. Trods
god opbakning fra familie og konen Audrey, voksede hans alkoholmisbrug - og han døde ung.
Medvirkende: Tom Hiddleston, Elizabeth Olsen, Cherry Jones m.fl.

Idol (dvd + Filmstriben)
Instrueret af Hany Abu-Assad, 2015
Historien om den palæstinensiske sanger Mohammed Assaf. Fra hans barndom beskrives det tætte
bånd til søsteren Nour, og deres band, hvor de optræder ved bryllupper. De tidlige ungdomsår, hvor
Mohammed, trods forhindringer, krydser grænsen til Egypten og på eventyrlig vis, skaffer sig adgang
til sangkonkurrencen Arab Idol, hvor han når helt til tops, og bliver et symbol på frihedskampen.
Medvirkende: Qais Attallah, Heba Attallah, Ahmad Qassim m.fl.
If I Stay (dvd)
Instrueret af R.J. Cutler, 2014
Den amerikanske teenager Mia, der arbejder hårdt på at blive optaget på et prestigefyldt konservatorie
og blive professionel cellist, skal umiddelbart vælge mellem karrieren og sin kæreste rockmusikeren
Adam. Da Mia og hendes familie involveres i et trafikuheld, kommer Mias valg i stedet til at handle om
liv eller død.
Medvirkende: Chloë Grace Mortez, Mirelle Enos, Jamie Blackley m.fl.
I'm Still Here (Filmstriben)
Instrueret af Casey Affleck, 2010
I slutningen af 2008 overraskede skuespilleren Joaquin Phoenix filmverdenen ved at annoncere, at han
ville trække sig tilbage og i stedet begynde en karriere som hip hop stjerne. Det næste halvandet år
vidste ingen, at det hele var rent skuespil.
Medvirkende: Joaquin Phoenix m.fl.
Inside Llewyn Davis (dvd + Filmstriben)
Instrueret af Joel og Ethan Coen, 2013
Llewyn Davis liv er op ad bakke. Med guitaren på ryggen og en kat under armen strider han sig vej fra
sofa til sofa i en endeløs New York vinter, mens han kæmper for at slå igennem som folksanger.
Medvirkende: Oscar Isaac, Carey Mulligan, John Coodman m.fl.
Jackie & Ryan (Filmstriben)
Instrueret af Ami Canaan Mann, 2014
Musikeren Ryan møder den smukke Jackie og de bliver glade for hinanden. Jackie har selv prøvet
lykken som popsanger i New York, men vendte hjem for at få enderne mødes som en enlig mor. Ryan
genopliver hendes drømme.
Medvirkende: Katherine Heigl, Ben Barnes, Clea DuVall m.fl.
Jersey Boys (dvd)
Instrueret af Clint Eastwood, 2014
I 1960'er har gruppen The Four Seasons med Frankie Valli i spidsen lang vej til toppen. Vi følger dem
fra starten med ungdomskriminalitet i det fattige New Jersey til deres gennembrud og opløsning.
Medvirkende: John Lloyd Young, Erich Bergen, Michael Lomenda m.fl.
Kill Your Friends (dvd)
Instrueret af Owen Harris, 2015
London 1997. Talentspejderen Steven Stelfox er en fræk og doven opkomling uden andet mål end at
surfe gennem stofomtågede luksusorgier i et desperat forsøg på at finde den næste sanger eller et
kommende band, der kan skovle penge, så han kan forblive musikindustriens alfahan.
Medvirkende: Nicholas Hoult, Tom Riley, Georgia King m.fl.
Killing Bono (Filmstriben)
Instrueret af Nick Hamm, 2010
Neil og hans bror Ivan går til optagelsesprøve i deres ven Pauls band, men Paul vil kun have Ivan med.
Det undlader Neil at fortælle, og de to brødre starter deres eget band. I mellemtiden har Paul skiftet
navn til Bono, og bandet er blevet til U2. Så det er altså ikke blot et ubetydeligt skoleband, Neil har
sagt nej til på sin broders vegne.
Medvirkende: Ben Barnes, Robert Sheehan, Krysten Ritter m.fl.
Koncerten (dvd + Filmstriben)
Instrueret af Radu Mihaileanu. 2009
Andrej Filipov har været feteret dirigent på Bolsjojteatret, men blev fyret under en opførsel af
Tjajkovskijs violinkoncert, fordi han nægtede at skille sig af med orkestrets jødiske medlemmer. Men
pludselig får Andrej tredive år senere mulighed for oprejsning!
Medvirkende: Aleksei Guskov, Dimitri Nazarov, Mélanie Laurent m.fl.

Kvartetten (dvd + Filmstriben)
Instrueret af Dustin Hoffman, 2012
På et kunstneralderdomshjem skal pensionerede sangere og musikere opføre en koncert på
komponisten Verdis fødselsdag. Derfor er det et scoop, da divaen Jean Horton bliver ny beboer og
måske kan medvirke. Men på alderdomshjemmet bor også Jeans svigtede, tidligere ægtemand!
Medvirkende: Maggie Smith, Tom Courtenay, Billy Connolly, Pauline Collins, Michael Gambon m.fl.
Love & Mercy (dvd)
Instrueret af Bill Pohlad, 2015
Biografisk drama, der fortæller om opture og nedture for en af populærmusikkens genier, Brian Wilson,
der kæmper mod psykisk sygdom og pillemisbrug, men som samtidig skænker verden sange som "God
only knows" og "Good Vibrations".
Medvirkende: John Cusack, Paul Dano, Elizabeth Banks, Paul Giamatti m.fl.
Magical Mystery Tour (dvd)
Instrueret af Francis Hanly
Based on a loose unscripted narrative, in the spirit of the experimental mood of the time, and directed
by The Beatles themselves, the film became the vehicle to present 6 new songs - Magical Mystery
Tour, The Fool On The Hill, Flying, I Am The Walrus, Blue Jay Way and Your Mother Should Know".
Medvirkende: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr m.fl.
Manden med de gyldne ører (dvd)
Instrueret af Spooner/Bonde, 2009
Jakob Deleuran var succesfuld musikproducent i 1990erne, men i 2009 er der krise. Da der kommer en
ny chef, der skal redde pladeselskabet, splittes han mellem fortidens glade liv og det ansvar, han også
gerne vil vise overfor sin teenagedatter.
Medvirkende: Nikolaj Steen, Jon Lange, Jimmy Colding, Kaya Brüel m.fl.
The Music Never Stopped (dvd + Filmstriben)
Instrueret af Jim Kohlberg, 2011
Som teenager forlod Gabriel i 1968 forældrene i vrede. 20 år senere dukker han op, men med en
tumor i hjernen har han mistet hukommelsen. Ved hjælp af musikterapi lykkes det at nå ind til hans
erindringer.
Medvirkende: J.K. Simmons, Lou Taylor Pucci, Cara Seymour, Julia Ormond m.fl.
Nick & Norah's Infinite Playlist (dvd)
Instrueret af Peter Sollett, 2008
Under en koncert med sit band, The Jerk Offs, ser high schoolstudenten Nick sin ekskæreste med en
ny fyr i publikummet. I et forsøg på at vise at han også er kommet videre, siger han ja tak, da en
vildtfremmed - Norah - beder ham om at spille hans kæreste i 5 minutter. Det bliver starten på en
uforglemmelig sjov nat og en romatisk historie.
Medvirkende: Michael Cera, Kat Dennings, Alexis Dziena, Ari Grynor m.fl.
On the Road (dvd + Filmstriben)
Instrueret af Walter Salles, 2012
USA, slutningen af 1940'erne. Sal, Carlo og Gene er tre venner, der eksperimenterer med stoffer, druk,
seksualitet og på alle måder udfordrer tidens fremherskende konservative moral, bl.a. på en rejse fra
det østlige til det vestlige USA. Et portræt af den gensidige inspiration mellem Kerouac, Burroughs og
Ginsberg.
Medvirkende: Garrett Hedlund, Sam Riley, Kristen Stewart, Amy Adams m.fl.
The Phantom of the Opera (dvd)
Instrueret af Joel Schumacher, 2004
Paris 1911. Fantomet, et deformt og mystisk væsen, der lever i kældrene under pariseroperaen,
forelsker sig i en ung sangerinde og iscenesætter gruopvækkende begivenheder for at vinde hende.
Medvirkende: Gerard Butler, Emmy Rossum, Patrick Wilson m.fl.
Pitch Perfect (dvd)
Instrueret af Jason Moore, 2012
Beca bliver optaget i a cappella-gruppen, The Barden Bellas. Gruppen kæmper for at vinde sangkonkurrencer, men kan ikke enes om musikken. Først må de lære at samarbejde, før de kan slå
ærkerivalerne, Treblemakers.
Medvirkende: Anna Kendrick, Skylar Astin, Rebel Wilson, Adam Devine m.fl.

Playing For Time (dvd)
Instrueret af Daniel Mann, 1980
Baseret på pianisten Fania Fénelons selvbiografi skildrer filmen hendes ankomst til koncentrationslejren Auschwitz, hendes optagelse i lejrens kvindeorkester og kampen for at overleve og samtidig
bevare sin menneskelighed.
Medvirkende: Vanessa Redgrave, Jane Alexander, Maud Adams, Christine Baranski m.fl.
A Prairie Home Companion (dvd + Filmstriben)
Instrueret af Robert Altman, 2006
Det er tid for sidste udsendelse for et førhen så skattet radioshow, for fjernsynet har for længst
overhalet den engang så populære blanding af countrymusik, vittigheder og frem for alt reklameindslag. Det fremkalder en stemning af afslutning og afsked hos aktørerne.
Medvirkende: Mary Louise Burke, Woody Harrelson, Garrison Keillor, Kevin Kline m.fl.
Ray (dvd)
Instrueret af Taylor Hackford, 2004
Biografisk film om den sorte musiker Ray Charles med fokus på hans første år fra 1955 til 1965.
Medvirkende: Jamie Foxx, Kerry Washington, Clifton Powel, Aunjanue Ellis m.fl.
Rocketman (dvd)
Instrueret af Dexter Fletcher, 2019
Biografisk film om musikikonet, den engelske sanger, sangskriver, pianist og entertainer Elton John.
Filmen fortæller om barndommen, det komplicerede privatliv, stjernekarrieren og de mange hits - en
rutsjetur med mange op- og nedture.
Medvirkende: Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden, Gemma Jones m.fl.
The Runaways (dvd + Filmstriben)
Instrueret af Floria Sigismondi, 2010
Historien om dannelse af pige-punkbandet Runaways, hvor Joan Jett og Cherie Currie var frontfigurer.
Man følger deres hurtige vej til berømmelse og ser Cherie Curries stigende stof-og alkoholmisbrug
ødelægge hendes karrieren.
Medvirkende: Kristen Stewart, Dakota Fanning, Alia Shawkat m.fl.
Rocking Silver (dvd)
Instrueret af Erik Clausen, 1983
Benny gendanner sammen med venner "Rocking Silver", det orkester de havde som unge. Årene er
dog gået, og de er alle mislykkedes i samfundet på hver deres måde. Med orkesteret kommer der lys
forude, men vennerne møder modstand fra både omgivelserne og deres egne selvværdsproblemer.
Medvirkende: Leif Sylvester Petersen, Erik Clausen, Bjørn Uglebjerg, Eva Madsen m.fl.
En sang for Marion (dvd + Filmstriben)
Instrueret af Paul Andrew Williams, 2012
Den aldrende og gnavne Arthur elsker sin livsglade kone, Marion, højt. Hun er uhelbredeligt syg, men
finder glæde i at synge i kor. Da Marion dør, opsøger Arthur koret og får selv en fremtrædende rolle i
det og mere glæde i livet.
Medvirkende: Terence Stamp, Gemma Arterton, Christopher Eccleston, Vanessa Redgrave m.fl.
Scott Pilgrim vs. the World (dvd)
Instrueret af Edgar Wright, 2010
Mød den charmerende og arbejdsløse Scott Pilgrim. Han er 22 år, spiller i et band og har lige mødt
drømmepigen, men for at få hende, er han nødt til at besejre hendes syv onde ekskærester i
filmatiseringen af tegneserien.
Medvirkende: Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Kieran Culkin m.fl.
Sing Street (dvd + Filmstriben)
Instrueret af John Carney, 2015
Dublin, 1980'erne. Teenageren Conor og hans familie kommer på en prøvelse, da økonomien er dårlig
og forældrene vil skilles og sælge huset. Conor møder den smukke mystiske Raphina og beslutter at
imponere hende med den musik han endnu ikke har skrevet, sunget med det band han endnu ikke har
startet.
Medvirkende: Lucy Boynton, Maria Doyle Kennedy, Aidan Gillen, Jack Reynor m.fl.

Small Engine Repair (Filmstriben)
Instrueret af Niall Heery, 2006
Doug, en aspirerende country sanger, har brugt sit liv som en taber i en lille by hvor ingen tror på hans
hjerteskærende stemme og talent som musiker. Hans kone har forladt ham, og kun hans bedste ven
tror på ham. Men han har en sidste chance ...
Medvirkende: Iain Glen, Steven Mackintosh, Stuart Graham m.fl.
Solisten (dvd)
Instrueret af Joe Wright, 2008
Klummejournalisten Steve fra LA Times støder i sin søgen efter nye historier på den hjemløse, men
meget musikalske og lidt skizofrene Nathaniel. Steve bliver betaget af Nathaniels talent og engagerer
sig i at hjælpe ham væk fra gaden.
Medvirkende: Jamie Foxx, Robert Downey Jr., Catherine Keener m.fl.
Steppeulven (dvd + Filmstriben)
Instrueret af Ole Christian Madsen, 2015
Film, der fortæller om Eik Skaløes liv og skæbne, og samtidig gør 1960-ernes tidsånd med parolerne
om bl.a. fri ejendomsret og fri sex, levende for tilskueren.
Medvirkende: Joachim Fjelstrup, Marie Tourell Søderberg, Johannes Nymark m.fl.
Store planer! (Filmstriben)
Instrueret af Jesper W., 2005
Da Willy kommer ud fra fængslet, har han store planer med sit band Winston. Drømmen om koncerter
og pladekontrakter er imidlertid ikke nem at realisere.
Medvirkende: Thomas Bo Larsen, Lene Maria Christensen, Jimmy Jørgensen m.fl.
Straight Outta Compton (dvd)
Instrueret af F. Gary Gray, 2015
Compton, Californien 1986. Fem unge rebeller danner rap-gruppen N.W.A. og giver en hel sort
generation stemme. Gruppens direkte, rå og upolerede sange spidder social elendighed og politivold.
Men gruppen bliver snydt af deres manager, kommer op at toppes - og splittes.
Medvirkende: O'Shea Jackson Jr., Corey Hawkins, Jason Mitchell m.fl.
Så længe jeg lever (dvd)
Instrueret af Ole Bornedal, 2017
Biografisk film om sangeren John Mogensen. Følger ham fra han var knægt, korsanger og til tiden i
Four Jacks og den efterfølgende karriere som soloartist, samt den evige kamp mod alkohol og
sceneskræk.
Medvirkende: Rasmus Bjerg, Helle Fagralid, Harald Kaiser Herman m.fl.
Taking Woodstock (Filmstriben)
Instrueret af Ang Lee, 2009
I et forsøg på at redde sine forældres nedslidte motel ender den homoseksuelle Elliot som
hovedpersonen i planlægningen af tidens største og mest indflydelsesrige musikfestival.
Medvirkende: Demetri Martin, Dan Fogler, Henry Goodman m.fl.
To mennesker (dvd)
Instrueret af Ingmar Bergman, 1950
Den unge violinist Stig Eriksson har ambitioner om en stor karriere, men hans drømme som kunstner
ødelægger hans ægteskab med kollegaen Martha.
Medvirkende: Maj-Britt Nilsson, Stig Olin, Birger Malmsten m.fl.
Vanvittig forelsket (dvd)
Instrueret af Morten Giese, 2009
Den konservatoriestuderende Daniel har arvet sin fars talent for at spille klaver, men det er desværre
ikke det eneste han har arvet. Han falder hovedkulds for den medstuderende Sofie, men snart kan han
ikke styre jalousien og de indre dæmoner.
Medvirkende: Cyron Melville, Sara Hjort, Dejan Cukic, Charlotte Fich m.fl.

Velvet Goldmine (Filmstriben)
Instrueret af Todd Haynes, 1998
Journalisten Arthur Stuart får til opgave at undersøge rocklegenden og det biseksuelle popikon Brian
Slade, som forsvandt 10 år tidligere. Men Arthur bliver overvældet af minder om sin egen ungdom, for
Slade havde været et symbol på oprør for hele den engelske middelklasse.
Medvirkende: Ewan McGregor, Jonathan Rhys Meyers, Toni Collette, Christian Bale m.fl.
Vidunderbørn (dvd + Filmstriben)
Instrueret af Marcus Rosenmüller, 2011
Ukraine i 1941 under 2. verdenskrig. Tre usædvanligt talentfulde, musikalske børn udvikler et dybt
venskab, der rækker ud over deres forskellige religioner og nationaliteter.
Medvirkende: Elin Kolev, Imogen Burrell, Mathilda Adamik m.fl.
Vinyl (dvd)
TV-serie, 2016
New York City 1973. Richie Finestra hvirvler i en stress-spiral med alkohol og kokain. Hans pladeselskab skal sælges. Men på falderebet springer han fra og prøver at kickstarte selskabet påny. Men
pengebeholdningen er i frit fald, så han indgår låneaftale med gangstere!
Medvirkende: Bobby Cannavale, Paul Ben-Victor, P.J. Byrne m.fl.
Walk the line (dvd)
Instrueret af James Mangold, 2005
Countrysangeren Johnny Cash's liv fra teenageårene i 1940erne, gennem ægteskab og berømmelse til
mødet med sangerinden June Carter.
Medvirkende: Joaquin Phoenix, Reese Witherapon, Ginnifer Goodwin m.fl.
Whiplash (dvd)
Instrueret af Damien Chazelle, 2013
19-årige Andrew Neiman er trommeslager med hud og hår, så derfor er hans glæde stor, da han
kommer med i musikkonservatoriets elite-bigband, der ledes af en karismatisk lærer. Denne er
hysterisk perfektionist og sjofler eleverne til med eder og forbandelser. Vil unge Andrew nå toppen?
Medvirkende: Miles Teller, J.K. Simmons, Paul Reiser, Melissa Benoist m.fl.
Yellow submarine (dvd)
Instrueret af George Dunning
From an original story by Lee Minoff based upon a song by John Lennon and Paul McCartney. Af
indholdet: "Mod odyssey"; Original theatrical trailer; Three storyboard sequences; Original pencil
drawings; Behind-the-scenes photos; Interviews with the crew and vocal talents
Yesterday (dvd)
Instrueret af Danny Boyle, 2019
Efter et trafikuheld vågner amatørmusikeren Jack Malik op i en verden, hvor The Beatles aldrig har
eksisteret. Jack begynder at optræde med bandets mange legendariske hits, og han opnår hurtigt
stjernestatus. Men den dårlige samvittighed begynder langsomt at nage.
Medvirkende: Himesh Patel, Lily James, Joel Fry, Ed Sheeran, Kate McKinnon m.fl.
Youth (dvd + Filmstriben)
Instrueret af Paolo Sorrentino, 2015
Den verdensberømte komponist og dirigent, næsten 80-årige Fred Ballinger, henslæber tiden på et
luksushotel og nægter at gøre comeback. Mens hans jævnaldrende ven, Hollywood-instruktøren Mick
Boyle, samme sted kæmper for at få kringlet manuskriptet til sit filmiske testamente.
Medvirkende: Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz, Jane Fonda m.fl.

