
 
  

 
 

     
               

                     
         

         
 

     
                   

                     
                

         
 

      
                
                    
       

         
 

          
                   

              
         

 
       

                  
             

            
 

     
                 

                  
     

        
 

      
               

             
              

         
 

        
                

         
    

      
 

      
                  

                  
          

         
 

         
                

                
         

         
 
 

Norske film 

Battle instrueret af Katarina Launing 
Rigmandsdatteren Amalies verden synker i grus, da hendes far erklæres konkurs. Nu må hun pludselig 
træne dans i en fællessal, og kæmpe for ting hun før tog for givet. Vil hun kunne finde sig selv og 
kæmpe for sin ret og plads på danseholdet? 
Medvirkende: Lisa Teige, Fabian Svegaard Tapia, Vebjørn Enger m.fl. 

Blind instrueret af Eskil Vogt 
Ingrid er blevet blind og går nødigt uden for sin lejlighed. Hun er stadig fysisk attraktiv, men har svært 
ved at kommunikere med sin mand, der er i færd med at glide fra hende. Til gengæld glider han ind i 
Ingrids fantasiverden, hvor den pornoafhængige Einar og den enlige mor Elin spiller en stor rolle. 
Medvirkende: Ellen Dorrit Petersen, Henrik Rafaelsen, Vera Vitali m.fl. 

Englen instrueret af Margreth Olin 
Pigen Leas barndom ender da hendes elskede far dør. Morens kæreste, som er psykopat og misbruger, 
flytter ind og gør livet til et helvede med sit misbrug og sin voldelige adfærd. Leas liv bliver derfra en 
nedtur fyldt med frygt og ensomhed. 
Medvirkende: Maria Bonnevie, Gunilla Röör, Antti Reini m.fl. 

En ganske rar mand instrueret af Hans Petter Moland 
Ulrik bliver løsladt efter 12 år i fængsel for mord. Han får et udlejningsværelse og et job, men hans 
tidligere slæng vil have ham til at hævne sig på manden, der angav ham. 
Medvirkende: Stellan Skarsgård, Jorunn Kjellby, Bjørn Floberg m.fl. 

Hawaii, Oslo instrueret af Erik Poppe 
I et særpræget døgn krydses en række skæbner i Oslo. Vidar drømmer, at vennen Leon bliver kørt ned 
af en ambulance og han forsøger desperat at komme ulykken i forkøbet. 
Medvirkende: Trond Espen Seim, Jan Gunnar Røise, Evy Kasseth Røsten m.fl. 

Hjertestart instrueret af Arild Andresen 
Kjetil bliver alene med sin 6-årige adoptivsøn, Daniel, efter at hans kone omkommer i et biluheld. Kjetil 
har svært ved at udfylde rollen som eneforsørger og beslutter at rejse til Colombia med Daniel for at 
finde drengens biologiske familie. 
Medvirkende: Kristoffer Joner, Marlon Moreno, Kristoffer Bech m.fl. 

Headhunterne instrueret af Morten Tyldum 
Roger Brown er succesfuld headhunter, der supplerer sin indtægt med kunsttyverier for at bevare sit 
overdådige luksusliv med kæresten Diana. Da han stjæler kandidaten Clas Greves Rubens-maleri bliver 
det starten på en labyrintisk duel på liv og død mellem de to. 
Medvirkende: Aksel Hennie, Nicolaj Coster-Waldau, Synnøve Macody Lund m.fl. 

Hvad vil folk sige instrueret af Iram Haq 
Nisha er en 16-årig norsk teenager med pakistansk baggrund. Da hun ikke opfører sig som hendes 
forældre ønsker, kidnappes hun og sendes til Pakistan. 
Norsk og urdu tale 
Medvirkende: Maria Mozhdah, Adil Hussain m.fl. 

Kongens valg instrueret af Erik Poppe 
I april 1940 gør tyske krigsskibe klar til at angribe Norge, men angrebet slås tilbage. Det vil tyskerne 
ikke finde sig i og regeringen og kongehuset får et ultimatum: fuld overgivelse eller krig. Det får Kong 
Haakon VII til for alvor at træde i karakter. 
Medvirkende: Jesper Christensen, Anders Baasmo Christiansen, Tuva Novotny m.fl. 

Kunsten at tænke negativt instrueret af Bård Breien 
Kommunens positive terapigruppe holder møde hos Geir, der efter en ulykke sidder lam i en kørestol. 
Hans negative livssyn er ved at ødelægge forholdet til hustruen, og nu håber hun, at terapigruppen 
kan hjælpe. Men hun gør regning uden vært. 
Medvirkende: Fridtjov Såheim, Kirsti Eline Torhaus, Henrik Mestad m.fl. 



        
                 

                  
               

  
         

 
         
                 

               
          

 
        

              
                   
            

           
 

      
                   

                
          

 
      

                    
                 

  
         

 
       

             
                    

                   
  

           
 

      
                    
                   

     
        

 
       
                     

                 
     

     
           

 
       

                  
                  

         
 
 

Kys mig for fanden instrueret af Stian Kristiansen 
17-årige Tale har en eneste drøm; at blive skuespiller. Så hun har brug for: erfaring, et teaterstykke, 
en instruktør og sin amatørteaterguppe. Men det er ikke alt, der går som Tale har planlagt og da 
fodboldidioten Vegard ovenikøbet får hovedrollen som hendes kæreste, er hun lige ved at opgive hele 
projektet. 
Medvirkende: Eili Harboe, Kristoffer Joner, Øyvind Larsen Runestad m.fl. 

Max Manus instrueret af Espen Sandberg, Joachim Rønning 
Efter at være hjemvendt til Norge fra den finske vinterkrig starter Max Manus et netværk af sabotører, 
der, med Gestapo i hælene, udfører den ene dristige sabotage aktion efter den anden. 
Medvirkende: Aksel Hennie, Agnes Kittelsen, Nicolai Cleve Broch m.fl. 

Mig og Yngve instrueret af Stian Kristiansen 
Gymnasieeleven Jarle bliver bedste ven med den salonanarkistiske Helge, og han bliver kæreste med 
klassens flotteste pige. Alt er således såre godt, da en ny dreng begynder i klassen. Yngve er til bløde 
værdier, og den stille, venlige dreng tiltrækker på alle måder Jarle! 
Medvirkende: Ida Elise Broch, Arthur Berning, Ole Christoffer Ertvaag m.fl. 

Mod naturen instrueret af Ole Giæver 
Martin er på en weekendtur i de norske fjelde, og vi hører alt hvad han tænker. Hans betragtninger om 
sig selv og andre er totalt ucensurerede, og spænder fra det banale til det eksistentielle. 
Medvirkende: Ole Giæver, Marte Magnusdotter Solem, Sivert Giæver Solem m.fl. 

O'Horten instrueret af Bent Hamer 
Odd O'Horten har i 40 år passet sit arbejde som lokofører på ruten mellem Oslo og Bergen. Men nu er 
det slut. Pensionisttilværelsen venter, og det er ikke nemt at opgive sine daglige rutiner og finde nye 
muligheder. 
Medvirkende: Bård Owe, Espen Skjønberg, Ghita Nørby m.fl. 

Oslo, 31. august instrueret af Joachim Trier 
Narkomanen Anders får udgang fra afvænnningsklinikken, da han skal til jobsamtale. Bagefter bruger 
han dagen til at opsøge gamle bekendte, der ikke alle er glade for at se ham igen. Anders kommer så 
til at tænke over alle de forspildte muligheder og må tage stilling til, hvordan han skal komme videre i 
livet. 
Medvirkende: Anders Danielsen Lie, Malin Crépin, Aksel M. Thanke m.fl. 

Sygt lykkelig instrueret af Anne Sewitsky 
Kaja lever et lykkeligt liv med Eirik og sønnen Theodor langt ude på landet i Norge - eller det synes 
hun i hvert fald selv hun gør. Men da Sigve og Elisabeth med adoptivsønnen Noa flytter ind ved siden 
af forandrer alting sig. 
Medvirkende: Joachim Rafaelsen, Maibritt Saerens, Henrik Rafaelsen m.fl. 

De usynlige instrueret af Erik Poppe 
Jan løslades efter 8 år i fængsel for et mord på en lille dreng. Han får under navnet Thomas job som 
organist, men hans forsøg på at skabe en ny tilværelse forstyrres, da drengens mor opsøger ham for 
at få en forklaring. 
Norsk og dansk tale 
Medvirkende: Pål Sverre Valheim Hagen, Trine Dyrholm, Ellen Dorrit Petersen m.fl. 

Utøya 22. juli instrueret af Erik Poppe 
Den unge Kaja og hendes søster Emilie er på sommerlejr på øen Utøya. Alt er fredeligt da der 
pludseligt høres skud. Hvem er det der skyder og hvordan skal Kaja finde sin søster i forvirringen? 
Medvirkende: Andrea Bentzen, Aleksander Holmen, Solveig Koløen Birkeland m.fl. 


