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LIELAIS LĀCIS
/THE GREAT BEAR/DEN KÆMPESTORE
BJØRN
Animācijas filma. 2011
Rež. Esben Toft Jacobsen
Ilgums: 75’
2. oktobrī plkst. 12:00
6. oktobrī plkst. 13:00
Džonatans un viņa mazā māšele Sofija ir devušies pavadīt brīvdienas sava vectēva
meža būdiņā. Džonatans par visām varītēm cenšas tikt vaļā no māsas, bet, kad beidzot
tas veiksmīgi izdodās, izrādās, ka tas nav gluži tādā veidā, kā viņš to bija iedomājies.
Sofiju ir nolaupījis milzīgs lācis un tagad Džonatanam ne vien māsa ir jāatrod, bet arī
jāizdomā, kā abiem sveikiem un veseliem nokļūt līdz mājām. Notikumu gaitu vēl
vairāk sarežģī mednieka parādīšanas, kas mēģina ar lāci sadalīt varu mežā. Bet, lai
Džonatans un Sofija varētu izglābties gan paši, gan nosargāt mežu un arī lāci no
slikta gala, viņiem vispirms jānokārto brāļa un māsas attiecības.
E. T. Jakobsens ir plaši pazīstams un atzīts dāņu animators, viņa filmām piemīt
izklaidējošs, bet vienlīdz sociāli atbildīgs un humāns raksturs, kā arī mīļa estētika.

KARLA UN JONASS
/KARLA AND JONAS/KARLA OG JONAS
Filma pusaudžiem. 2010
Rež. Charlotte Sachs Bostrup
Ilgums: 85’
3. oktobrī plkst. 14:00
6. oktobrī plkst. 15:00
Trešā filmiņa no režisores Šarlotes Saksas Bostupas „Karlas” filmu sērijas. Nu jau
Karlai ir 13 gadi un viņas uzmanību tagad saista draugs – bārenis Jonass, kuram nav
ģimenes. Iedvesmojušies no TV pārraides „Bezvēsts pazudušie”, abi dodas aizraujošā
un arī bīstamā ceļojumā uz lielpilsētu, kur cer atrast Jonasa bioloģisko māti.
Aizkustinošs kinodarbs par pusaudžu iekšējo pasauli. Karla un Jonas dodas ceļojumā
uz otru Dānijas malu, kurā abi iepazīs sevi, viens otru un pasauli.
Visas filmas dāņu valodā ar subtitriem angļu valodā. Latviešu valoda austiņās
Ieeja darbadienās BEZ MAKSAS
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AIZVIETOTĀJA
/SUBSTITUTE /VIKAREN
Filma pusaudžiem. 2007
Rež. Ole Bornedal
Ilgums: 93’
4. oktobrī plkst. 14:00
7. oktobrī plkst. 13:00
Sestās klases skolniekiem šajā semestrī ir jauna
sklotājas aizstājēja, kura vēlas īpaši sagatavot skolēnus starptautiskam konkursam
Parīzē. Bet kaut kas te nav īsti kārtībā. Kā gan viņai iespējams nolasīt skolēnu
domas? Kādēļ viņa ir tik ļauna?Un kā viņai izdodas pārliecināt visu klases bērnu
vecākus, ka viņa ir tik lieliska, kaut gan paši skolēni saprot, ka viņa tiešām ir
citplanētiete?
Ole Bornedals 1990. gadu beigās aizsāka jaunu dāņu kino vilni ar filmu Naktssargs
(Nightwatch, 1997). Šajā filmā viņš spēlējas ar sci-fi sižetu, liekot viešņai no citas
planētas kļūt par sestās klases skolotāju-aizvietotāju.

SAPŅI
/WE SHALL OVERCOME/ DRØMMEN
Filma jauniešiem. 2006
Rež. Niels Arden Oplev
Ilgums: 110’
5. oktobrī plkst. 16:00
7. oktobrī plkst. 15:00
Šī filma ir balstīta uz patiesiem notikumumiem.
13-gadīgais Frits ir kritis vietējās mazpilsētas skolas direktora nežēlastībā. Ir 1969.
gads. Pasaule strauji mainās un ir aizliegts jebkādā veidā skolēnus fiziski sodīt. Taču
skolas direktors, šķiet, šo faktu demonstratīvi ignorē. Frits vasaras brīvdienas pavada
kopā ar ģimeni skatoties pirmās televīzijas pārraides un iedvesmojas jaunajām
pārmaiņām no Martina Lutera Kinga runām un sapņiem par labāku dzīvi. Tie
iedrošina Fritu sacelties pret tirānisko skolas direktoru. Un brīdī, kad viņš atkal
pārkāpj robežas attiecībā uz Fritu, zēns vienpersoniski uzsāk cīņu pret viņu un
vietējām skolas autoritātēm.
Filma tapusi pirms Nils Arsens Oplevs iemantoja pasaules slavu ar Stīga Larsona
Meitenes ar pūķu tetovējumu ekranizāciju. Tas ir autobiogrāfisks stāsts par režisora
bērnību 1960. gadu Dānijas laukos.

