
Program 2015

BJERGBESTIGNING > KLATRING > SKI > EVENTYR > MTB > SURF > KAJAK > LØB

ADVENTURE
SKANDINAVIENS STØRSTE

FILMFESTIVAL

JUBILÆUM20 ÅRS

WWW.ADVENTUREFILMFEST.DK
KØBENHAVN 1. - 6. DECEMBER 2015

AARHUS 10. - 13. DECEMBER 2015

outdoor training





DANISH ADVENTURE FILM FESTIVAL 2015

d.a.f.f. awardshow 2015

BJErGBEsTIGNING

KlaTrING

KaJaK & surf

EvENTyr 

sKI

MTB

løB 

proGraM

INdhold
04

04

05

07

09

11

14

15

18

d.a.f.f.
c/o Mediehuset Luksus
Nørre Farimagsgade 35, st. tv.
1364 København K
adventurefilmfest.dk 
info@adventurefilmfest.dk

3

Forsidefoto: Fra filmen This is Your 
Day. Foto Myles Smythe/Michigan 
Bluff Photography. 

Tryk: 

20 Års JuBIlÆuM!
– Jagten efter biografoplevelser, der flytter bjerge

Når D.A.F.F. den 1. december 2015 atter slår dørene op for en verden af adven-
turefilm på det store lærred, er det med 20 års stolt filmfestivalserfaring på 
bagsmækken!

Hvad der tilbage i 1996 åbnede som en beskeden drøm om at vise en håndfuld 
danske adventurefilm, har udviklet sig til, at festivalen i dag ikke kun er én af 
Europas ældste adventurefilm-festivaler, men også en af de adventurefilm festiva-
ler, som har vundet stor tillid fra instruktører i ind- og udland. 

Vi viser film til folk, der elsker naturen, adrenalinrushet, spændingen, adven-
turesporten, flotte billeder og ikke mindst en god fortælling. Alt sammen ud fra 
et ønske om at vise tidens bedste adventurefilm på det store lærred – og det i fuld 
biografkvalitet. Sidstnævnte et fokuspunkt som takket være samarbejdspartnere 
som Det Danske Filminstitut og Cinemateket spiller en stor rolle på festivalen, 
hvor fokus på visningsformater om noget er vores DNA. Et punkt hvor vi ikke går 
på kompromis, for at du kan læne dig tilbage i sædet og få den bedste oplevelse!

Vores drøm har fra starten været at vise film, som kan inspirere dig bredt med 
et udvalg af tidens mest inspirerende og banebrydende adventurefilm. Film samlet 
fra hele verden med holdning og karakter og som alle repræsenterer et bredt 
spekter af adventurefilmgenren. Fra hardcore actionfilm til dokumentaren, som 
tager tilskueren med på ekspedition til fjerne steder, ja ikke at forglemme film, 
som skaber debat og flytter holdninger.

Plus hertil, at D.A.F.F. fra sin spæde start har haft det som sin fornemmeste 
opgave at understøtte og være med til at udvikle det danske adventurefilm-miljø. 
I år kom således intet mindre end 13 danske film igennem nåleøjet til at repræ-
sentere dansk adventurefilm på festivalen. En rekord for danske film på festivalen, 
som er et bevis på, at adventurefilm genren i Danmark lever helt unikt i Danmark. 
At vi kan præsentere et så omfattende program af danske film gør, at hele det 
store arbejdet med festivalen giver mening.

awardshow 
Traditionen tro deltager festivalens film i konkurrencen om de eftertragtede 
D.A.F.F. Awards, som overrækkes til awardshowet lørdag den 5. december kl. 18.00 
i Cinemateket med efterfølgende fest. Formålet er at fejre adventurefilmgenren i 
sin helhed og sætte fokus de folk, som står bag produktionerne – og vi håber, at alle 
med interesse for adventurefilm vil dukke op for at hædre filmskaberne. 

D.A.F.F. 2015 arrangeres i samarbejde med National Geographic Channel, 
Albatros Adventure, Friluftsland, HEAD, Mowedo, Det Danske Filminstitut, Cine-
mateket, Øst for Paradis samt magasinerne Outdoor Training, LøbeMagasinet og 
Skimagasinet Pist ’n Powder. Der skal lyde en stor tak til alle, der støtter op om 
festivalen. Husk at støtte dem, som støtter miljøet! 

Velkommen til eventyret i mørket! 

Bugge Holm Hansen, Sofie Hvitved og Tine Ewé Jensen

outdoor training

Læs mere om festivalen, se trailers og køb billetter på adventurefilmfest.dk 
Hold dig opdateret på www.facebook.com/danishadventurefilmfestival 

D.A.F.F. forbeholder sig ret til ændringer i programmet. 
Hold derfor altid øje med det opdaterede program på D.A.F.F.s hjemmeside.
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D.A.F.F. AWARDSHOW

ÅbningSFilm: SuRpRiSe

Årets åbningsfilm bliver vanen tro et brag af en adventurefilm, og festivalen 
glæder sig til at præsentere filmen, som bliver offentliggjort senere. 
Følg med på hjemmesiden og facebook!

Traditionen tro er der dømt awardshow i Cinemateket, hvor du kan være med 
til at fejre vinderne af de prestigefyldte D.A.F.F.-priser. Efter awardshowet er 
der efterfest, hvor alle er velkomne. 
Læs mere om awardshowet på adventurefilmfest.dk. 

Tidspunkt: Lørdag d. 5. december kl. 18.00
sted: Cinemateket, København
pris: 30,-

bJeRgbeSTigning: Kom med på de mest spektakulære 
ekspeditioner og bjergbestigninger med store fortællinger.

Følg med på d.A.F.F.’s hjemmeside 
adventurefilmfest.dk 

eller bliv ven med vores FAcebookside 
www.facebook.dk/
danishadventurefilmfestival

SuRpRiSe!

20ÅRS

JubilÆumSFeST

JeFF lOWe’S meTAnOiA

INsTruKTør: Jim Aikman.
MEdvIrKENdE: Jeff Lowe, Ueli Steck, 
Josh Wharton, Catherine Destivelle, m.fl.
locaTIoNs: Nepal, Pakistan, Schweiz, 
USA.
USA, 2014, 84 min., Engelsk.

awards: 
•	 Best	Mountaineering	Film,	Kendal	

Mountain Festival.
•	 Jury’s	Award,	VIMFF.
•	 Best	Film	on	Mountain	Culture,	New	

Zealand Mountain Film Festival.
•	 Audience	Award,	Trento	Film	Festival.

Jeff Lowe’s Metanoia er en film om en mands rejse fra toppen af verden til en-
den af rebet. Jeff Lowe spillede en afgørende rolle i klatringens historie og har 
uden tvivl været med til at gøre bjergbestigningen til, hvad den er i dag. Gennem 
teknisk innovation, kreativitet og styrke samt med mere end tusind første-stig-
ninger er Jeff Lowe intet mindre end en sand legende. Filmen tegner et portræt 
af den bemærkelsesværdige klatrer, mens den følger Lowes liv som alpinist og 
skildrer en af hans største bedrifter; “metanoia”, der ligger på den nordlige side 
af Eiger. Imidlertid er Lowe blevet diagnosticeret med en aggressiv form for 
sklerose, der i dag binder ham til kørestolen, men som ikke ændrer ved hans 
positive livssyn og den umættelige kærlighed til livet og eventyret. 
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CiTADel

INsTruKTør: Alastair Lee.
produKTIoNssElsKaB: Posing Productions
MEdvIrKENdE: Matt Helliker og Jon Bracey.
locaTIoNs: Alaska.
England, 2015, 60 min.

Den førende britiske adventurefilmskaber Alastair Lee er tilbage med en helt 
ny klatrefilm; The Citadel. En film hvor vi følger de britiske alpinister Matt Hel-
liker og Jon Bracys rejse til stort set uberørte dele af Alaska. De bevæger sig 
i områder, som byder på hårde pionær bestigninger i fantastiske omgivelser. 
Filmen er den første feature klatrefilm, som er fuldt optaget i 4K, og er som 
sådan en rejse ind i en ny æra for alverdens bjergfilm, hvor tekniske mulighe-
der gør, at tilskueren kan komme uhørt tæt på de to klatrere.

KlATRing: Kom med ind i klatrernes univers, når D.A.F.F. stiller 
skarpt på tidens bedste klatrefilm.

JuReK

INsTruKTør:	Paweł	Wysoczanski.
MEdvIrKENdE:	Jerzy	Kukuczka	og	
Reinhold Messner.
locaTIoNs: Polen, Nepal, Italien, Syd 
Korea.
Polen, 2014, 75 min., Engelsk.

awards: 
•	 Grand	Prize,	VIMFF.
•	 Grand	Prize,	International	Mountaine-

ering Film Festival in Teplice.
•	 People’s	Choice	Award,	Ladek	Mountain	

Film Festival.

Polske Jerzy Kukuczka med kælenavnet Jurek regnes af mange i alpinist 
kredse som verdens bedste bjergbestiger gennem tiderne. I dokumentaren 
Jurek følger vi hans kamp for at blive den første i verden, der bestiger alle 
verdens fjorten 8000 meter toppe. Et kapløb mellem den fattige polske minear-
bejder og den velhavende Reinhold Messner. Filmen har vundet et hav af priser 
på diverse klatrefilm festivaller over hele verden. Filmen Jurek er som sådan 
både et portræt af Jurek selv, men også af en generation af polske “no nonsens” 
bjergbestigere, som med meget få midler ryster hele den etablerede klatrever-
den. Jurek ser som sådan tilbage på en mand og et polsk klatremiljø, som gik til 
kanten og ofte ud over den - flere gange med fatale følger i processen.

HigH AnD migHTy

INsTruKTør: Sender Films & Big UP Productions.
produKTIoNssElsKaB: Sender Films & Big Up Productions.
MEdvIrKENdE: Daniel Woods.
UK,	2015,	20	min.

Kender du til ‘high ball bouldering’? Det er en særlig niche inden for klat-
resporten, hvor bouldere forcerer normalt umulige boulders, hvor selv det 
mindste fald kan have grumme konsekvenser. Kort sagt er det ikke en klatring 
for dem uden is i maven. Dertil kommer, at disciplinen er af en sværhedsgrad, 
der placerer den på den absolutte front inden for klatring. Man skal se det 
for at tro det – og det kan du i High and Mighty, hvor vi følger en af de få, der 
har givet sig i kast med high ball bouldering; Daniel Wood, og de fysiske og 
mentale udfordringer, som han overkommer i processen. 
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TRAnSiTiOn

INsTruKTørEr: Paul Diffley og Chris Prescott.
produKTIoNssElsKaB: Hotaches Production.
MEdvIrKENdE: Natalie Berry og Dave Macleod.
locaTIoNs: Skotland.
UK,	2015,	60	min.
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Som otte-årig opdagede skotske Natalie Berry ved en tilfældighed klatring, og 
det blev begyndelsen på en imponerende indendørs klatrekarriere rundt om i 
hele verden. Skotland er kendt for at kunne tilbyde nogle af de bedste forhold i 
verden for både traditionel klatring og vinterklatring, men på trods af, at Natalie 
har boet i Skotland hele sit liv, har hun endnu ikke begivet sig ud i de skotske 
bjerge og klatret disse. Men det er noget, som hun beslutter sig for at udforske. 
Filmen Transition følger Natalie gennem et helt år, hvor hun lægger sine klatre-
vaner om under kyndig vejledning fra den erfarne skotske klatrer Dave Mac-
leod, som har et helt andet indblik i klatringen i det skotske terræn. Det bliver et 
år, hvor Natalie giver sig i kast med både traditionel klatring, mountaineering og 
skiløb, og filmen følger både Natalies op- og nedture undervejs.

AFRiCA FuSiOn

INsTruKTør: Nic Good (producer Robert Breyer).
produKTIoNssElsKaB: Fresh Rock Films.
MEdvIrKENdE: Alex Honnold, Hazel Findlay, Alard Hufner, Clinton Martinengo og 
Andrew Pedley.
locaTIoNs: Namibia, Sydafrika.
Sydafrika, 2014, 52 min.

Klatrerne Alex Honnold og Hazel Findlay tager til den sydlige del af Afrika på 
jagt efter fantastiske og helt unikke klatreoplevelser. Klatrefilmen Africa Fusion 
tager os fra betagende granit og enorme landskaber i Namibia gennem ørkenen 
og videre til de legendariske røde sandsten i Waterval Boven. Videre herfra tager 
de to eventyrere os med nordpå til det vilde og fjerntliggende Blouberg, der også 
er kendt som Blue Mountain. Slutteligt ender turen i Cape town, som er omgivet 
af utrolige bjergsider og klipper, hvilket gør byen til et sandt mekka for klatring 
i verdensklasse. Filmen er en fusion af Afrikas mest fantastiske bjerge og klip-
pevægge, som sammen danner naturoplevelser helt ud over det sædvanlige.

A line ACROSS THe SKy

INsTruKTør: Sender Films & Big UP 
Productions.
produKTIoNssElsKaB: Sender 
Films & Big Up Productions.
MEdvIrKENdE: Tommy Caldwell og 
Alex Honnold.

Syv bjergtoppe og to klatrere med et mål. Det er essensen af filmen A Line 
Across the Sky, der følger klatrerne og vennerne Tommy Caldwell og Alex Hon-
nold under deres forsøg på at fuldføre the Fitz Roy Traverse, som er kendt for at 
være en af de mest eftertragtede bedrifter at have på CV’et inden for moderne 
alpinisme. Det er en udfordrende rute over syv bjergtoppe, og med 13.000 fods 
vertikal klatring er det ikke just en let bedrift. Det er svært at forestille sig, at 
det også kan være sjovt – men Tommy og Alex beviser, at selv de vildeste fysi-
ske udfordringer kan være ikke bare inspirerende, men også underholdende. 
Se filmen om ruten, som gav dem PIOLET D’OR prisen i 2015 som symbol på, at 
dette var en helt ekstraordinær bedrift. Et must see for alle som klatrer. 
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locaTIoNs: Patagonien, Chile/Argentina.
UK,	2015,	40	min.

awards: 
•	 BANFF,	Best	Film:	Climbing
•	 5pointfilm	festival,	Spirit	of	Adventure,	2015.
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KAJAK & SuRF: Kom med på eventyr i kajakken og på jagt 
efter de bedste bølger på surfboardet.

DARK SiDe OF THe lenS

INsTruKTør: Mickey Smith.
produKTIoNssElsKaB: Astray.
MEdvIrKENdE: Mickey Smith.
locaTIoNs: Irland.
Irland, 2010, 6 min.

De fleste tænker ikke over, hvem de er, mener Mickey Smith, som er en af ver-
dens dygtigste adventure filmfotografer. Han mener, at folk kunne lære meget 
af de fotografer, der som ham selv dokumenterer surf sporten. En overset 
gruppe af mennesker, der kaster sig hovedkulds i det kolde vand, lader sig 
kaste rundt af bølgerne uden at være bange for sine lemmer - alt sammen for 
at give os den mest autentiske og rå oplevelse af surf sporten. Mickey Smith 
vender i denne film sit kamera mod sig selv og skaber en personlig fortælling 
om en mand, der giver alt, hvad han har for at vise øjeblikket for tilskueren.
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SHOWDOWn AT HORSeSHOe Hell

INsTruKTør: Sender Films & Big UP 
Productions.
produKTIoNssElsKaB: Sender Films & 
Big Up Productions.
MEdvIrKENdE: Nik Berry, Mason Earle og 
Alex Honnold.

locaTIoNs: Arkansas, USA.
UK,	2015,	20	min.

awards: 
•	 	BANFF,	Radical	Reels	People	Choice	

Award

Det er ikke en overdrivelse, når man kalder ‘24 Hours of Horseshoe Hell’ – 
eller 24HHH – for det vildeste event i klatreverdenen. Eventen lader sig bedst 
beskrive som en blanding af et ultramarathon og Roskilde Festival, hvor både 
klatreeliten og overmodige rookies tager del i en døgnlang klatreudfordring. 
Med syre i benene og øl i maverne konkurrerer klatrerne mod hinanden. Men 
de vilde omgivelser gør ikke viljen til at vinde mindre. I filmen 24 Hours of 
Horseshoe Hell følger vi et team bestående af Nik Berry og Mason Earle, som 
drømmer om at kunne sejre over den uovervindelige Alex Honnold.
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filmpakke

vises sammen med 

high and mighty 

og børnene fra 

hjertebjerget.

bøRnene FRA HJeRTebJeRgeT

INsTruKTør: Andreas Thaulow.
produKTIoNssElsKaB: Thaulow Film.
locaTIoNs: Grønland.
Danmark/Norge, 2015, 10 min.

I det nordvestlige Grønland på øen Uummannaq står det karakteristiske Hjer-
tebjerg og troner over en lille by. I byen ligger et børnehjem, og da en gruppe 
danske klatrere kommer til byen for at bestige Hjertebjerget begynder de at 
inddrage børnene fra børnehjemmet i deres klatreaktiviteter. Med den impo-
nerende grønlandske natur som kulisse undersøger ‘Børnene fra hjertebjer-
get’ den eventyrlyst, der driver mennesker til at opsøge farer og udfordringer 
samtidig med, at det er en bevægende fortælling om en gruppe udsatte børn 
og deres glæde ved klatring. ‘Børnene fra hjertebjerget’ er ikke kun en film 
om klatring, men også en film om mennesker.

filmpakke

vises sammen

med showdown at 

hoseshoe hell 

og high & 

mighty



2015 DANISH ADVENTURE FILM FESTIVAL8

DeT RøD-HviDe bÅnD

INsTruKTør: Thor F. Jensen.
produKTIoNssElsKaB: Thordox.
MEdvIrKENdE:	Thor	F.	Jensen,	Kay	Polaniok,	Jennifer	Weiss,	Jesper	Lynge	og
Christian Bollerup.
locaTIoNs: Danmark.
Danmark, 2014, 60 min., Dansk.

Thor og Kay vil ro Danmark rundt i kajak. Deres mål er at erobre det eftertrag-
tede rød-hvide bånd, som tildeles de havkajakroere, der formår at ro rundt om 
Danmark efter et bestemt regelsæt, der blandt andet dikterer, at roerne skal 
klare sig selv på turen og ikke må modtage provision eller hjælp ude fra. Med 
iver og glæde gør Thor og Kay sig klar til starten ved Vidåslusen i Vadehavet, 
hvorfra de fortsætter ruten nordpå mod Grenen. Men allerede på vestkysten 
blæser Thor og Kay inde, og uenigheden begynder at ulme. Det bliver starten 
på en lang og sej odysse med surfere og havguder, hvor både kajakfærdighe-
der og venskab kommer på en hård prøve. Erobringen af det rød-hvide bånd 
bliver stadig mere tvivlsom, men Thor og Kay kæmper videre. Vil det lykkes 
dem at ro hele vejen rundt om Danmark i kajak?
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INsTruKTørEr: Victor van Vloten og Robert van Wingerden.
produKTIoNssElsKaB: Jaja Film Productions.
MEdvIrKENdE: Paul Tinotenda.
locaTIoN: Sydafrika.
Holland, 2015, 15 min.

Gør dig klar til en inspirerende historie om Paul, som er en 13-årig dreng, 
der vokser op i townshipbyen Dunoon i Capetown i Sydafrika med en drøm 
om at blive surfer. En drøm han tænker på hele dagen hver eneste dag, mens 
resten af området, han bor i, kun venter på, at det bliver fredag, så ugelønnen 
kan bruges på alkohol og stoffer. Men det er ikke let for drenge som Paul at 
surfe. Der er ingen transport fra Dunoon til stranden og heller ingen penge til 
det rette udstyr. Heldigvis findes der en organisation, der tre gange om ugen 
samler Paul op uden for byen og sætter ham af ved Blouberg Beachs kridhvide 
sand, så han kan udleve sin surferdrøm. I dokumentaren følger vi Pauls liv 
i en uge og bliver indviet i hans drømme og den kultur, som han jagter dem 
i. Historien fortælles i øvrigt af det legendariske surfikon Robby Naish, som 
også ses i filmen.

HviDvAnD

INsTruKTørEr: Aiyo Jensen og Nilas Brinck.
MEdvIrKENdE:	Aiyo	Jensen,	Nilas	Brinck,	Mads	Nørgaard	Knudsen,	Mads	Udsen,	
Silas	Kraul.
locaTIoNs: Norge.
Danmark, 2015, 4 min.

Foskajak er en aktivitet, som mange nok ikke forbinder med danskere. Ikke 
desto mindre holder en lille gruppe dedikerede danske udøvere fast i, at også 
vi fra flade Danmark kan prøve kræfter med det hvide vand. Hvorfor? Fordi 
foskajak byder sine udøvere på grænsebrydende udfordringer i storslåede 
naturområder. Det vilde vand bruser omkring dig, mens adrenalinen pumper i 
dine årer. Samtidig holder du dit fokus skarpt rettet mod at holde balancen og 
navigere i det lumske vand. Men sporten forudsætter også et stærkt kamme-
ratskab, og alle disse ting er ifølge instruktørerne bag filmen, hvad der er med 
til at gøre foskajak til en unik og udfordrende sport. 
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evenTyR: Scenen er sat for et blik ind i et eventyr. Her sætter 
kun drømmene grænser.

HeRiTAge

INsTruKTør: Joachim Bruun.
produKTIoNssElsKaB: Percy Film.
MEdvIrKENdE: David Carsten Pedersen.
locaTIoNs: Mariager.
Danmark, 2015, 20 min.

David er en passioneret jæger, og i hans familie har man en stærk tradition 
for at passe på alt vildt. Derfor sætter David sig for at nedlægge en råbuk 
med bue, og det skal ske i den skov, som hans farfar plantede, og som hans 
familie netop har overtaget. Heritage følger Davids forberedelser og selve 
jagten efter bukken. Hvis det lykkes ham at nedlægge råbukken, vil det være 
den første buk, der er nedlagt med bue i netop denne skov. Men undervejs 
finder David ud af, at jagten på bukken betyder mere for ham, end han havde 
regnet med. En film som tager dig med på jagt i de danske skove, og som 
ikke mindst gør dig klogere på skovenes design og funktion, endsige giver 
filmen et portræt af de folk, som passer på og skaber vores skove.

THe uniCORn OF FiSH – CHASing STeelHeAD in SKeenA COunTRy

INsTruKTørEr: Peter A. Christensen og Frederik Lorentzen.
MEdvIrKENdE:	Jeroen	Wohe,	Jaap	Kalkmann,	Steve	Scherling,	Derek	Barber	og	
Frederik Lorentzen.
locaTIoNs: Terrace, British Columbia, Canada.
Danmark, 2015, 9 min.

Kom med den prisvindende danske fiskefilm instruktør Peter A. Christen-
sen på tur når han og Frederik Lorentzen drager til det nordlige British 
Columbia, hvor bjerge, skov og ferskvand sætter rammerne for helt unikke 
muligheder for fluefiskeri. I området ligger Skeena River Lodge, hvis erfarne 
guider kender området og dets fisk ud og ind. I filmen The Unicorn of Fish 
møder vi de guider, der tager jer med på tur i området, og som præsenterer 
jer for områdets helt store fiskeaktiv; The Steelhead. Spørgsmålet er, om 
det lykkes dem at få fiskenes svar på en enhjørning på krogen?

filmpakke

vises sammen
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filmpakke
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SuRFeRen

INsTruKTør: Alex Suhr (Fotograf Sigge Bjerkhof).
produKTIoNssElsKaB: Tartar Film.
MEdvIrKENdE: Claus Hagen.
locaTIoNs: Danmark.
Danmark, 2015, 3 min.

Kom med til Danmarkspremiere når Tartar Film for første gang løfter sløret 
for deres nyeste surf film om danske Claus, der har været windsurfer siden 
1960’erne. I dag er han 74 år gammel, og surfing er stadig en stor del af hans 
liv. Den poetiske kortfilm skildrer Claus samt hans passion og glæde ved at 
surfe. ‘Surferen’ efterlader sit publikum med en lyst til at gribe surfboardet og 
ramme bølgerne - og aldrig holde op med det igen.
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HOW TO CHAnge THe WORlD

INsTruKTør: Jerry Rothwell.
produKTIoNssElsKaB: Met Film 
Production.
MEdvIrKENdE: Bill Darnell, David 
‘Walrus’ Grarrick, Bobbi Hunter, Emily 
Hunter m.fl.
locaTIoNs: Canada.
Canada/UK,	2015,	109	min.,	Engelsk.

awards:
•	 Sundance	Film	Festival,	World	Doc	
Special	Jury	Award:	Editing	2015.

•	 Sebastopol	Documentary	Festival,	Best	
Feature 2015.

•	 Portland	EcoFilm	Festival,	Best	Feature	
Film 2015.

•	 Sundance	Film	Festival	2015:	Cande-
scent Award 2015.

How to change the world er en skelsættende dokumentar om en gruppe 
unge pionerer - journalister, fotografer, musikere og forskere - som i 
70’erne sætter sig for at stoppe Nixons tests af atombomber i Amchitka i 
Alaska, og som ender med at skabe bevægelsen Greenpeace, som vi kender 
den i dag. Gruppen blander miljøaktivisme med ironiske tiltag og vinder 
kæmpe mediestorm, når de blandt andet afbleger babysælernes skind, så 
de mister værdi på markedet. Gruppen er internt enige om, at de vil ændre 
verden, men hvordan dette skal føres ud i livet er et evigt debatemne, som 
ender med at være gruppens største udfordring. How to Change the World 
handler om aktivismen som ideologi og om udfordringerne ved at omsætte 
gode tanker til handling.

buSHCRAFT

INsTruKTør: Nicolai Brix.
produKTIoNssElsKaB: videofabrix.dk.
MEdvIrKENdE: Troels Lange.
locaTIoNs: Starkrode skov.
Danmark, 2015, 8 min.

Kom med friluftlivsentusiasten Troels Lange ud til stranden i Starkrode skov, 
hvor han finder friheden i en travl hverdag i at dyrke primitiv kystfriluftsliv. Du 
kommer tæt på hans fascination af at bruge den vilde danske natur uden at 
have tasken fuld af moderne grej til at lave mad og tænde bål. Drivkraften bag 
hans interesse er glæden ved at kunne dække sine basale behov som varme, 
sult og søvn med meget få midler - og samtidig kunne give hjernen fri og lade 
kroppen arbejde. Filmen viser, hvordan han bruger et typisk døgn i naturen, 
og få et indblik i, hvad hans bushcraft-ture gør ved både ham og hans forhold 
til sin familie.
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filmpakke

vises sammen

med heritage, The 

Unicorn of Fish og 

northen Fly 

Fishing

nORTHeRn Fly FiSHing

INsTruKTør: Joachim Bruun.
produKTIoNssElsKaB: Percy Film.
MEdvIrKENdE: Philip Scharff og Frederik Borg.
locaTIoNs: Sverige og Schweiz.
Danmark, 2015, 11 min.

Har du en passion? Det har de to venner Philip og Frederik, nemlig fluefis-
keri. Sammen deler de glæden ved at fiske og jagten på den perfekte fisk. 
I Northern Fly Fishing følger vi venneparrets op- og nedture i deres fælles 
passion, og vi er med, når de endelig får en rovfisk af de store på krogen. 
Men er den stor nok for de ambitiøse fluefiskere Philip og Frederik?

filmpakke

vises sammen

med heritage, 

bushcraft og 

The Unicorn 

of Fish
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buRn iT DOWn

INsTruKTør: Jack Boston.
MEdvIrKENdE:	James	Kelly.
locaTIoNs: The Western Sierras, USA.
USA, 2014, 4 min.

James Kelly er af mange blevet kaldt ‘The American Dream’, når det kommer 
til downhill skating - en sport hvor han gang på gang lander på en podieplads 
ved internationale stævner. I ‘Burn it Down’ er han tilbage, hvor det hele star-
tede, nemlig på de store amerikanske vidder, der emmer af den amerikanske 
drøm om natur og ensomme veje. Med en hæsblæsende fart og stoisk ro suser 
James Kelly gennem landskabet på sit skateboard, og vi er inviteret med på 
turen, hvor James både imponerer og sætter os en klump i halsen med sin 
utrolige balance og heftige fart. Et must see for adrenalin-junkies med en 
passion for skateboarding.
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pARADiSe WAiTS

INsTruKTørEr: Blake Campbell, Todd Jones og Steve Jones.
produKTIoNssElsKaB: Teton Gravity Research.
MEdvIrKENdE: Angel Collinson, Bryan Iguchi, Cam Riley, Clayton Vila, Colter Hinchliffe, 
Sage Cattabriga-Alosa, Sammy Carlson m.fl.
locaTIoNs:	USA,	Japan,	Canada,	Kosovo,	Greece.
USA, 2015, 75 min.

“Sær” og “atypisk” er bare nogle af de ord, som dedikerede skientusiaster 
vil bruge til at beskrive sidste års vinter. Store mængder sne faldt over 
urbane områder, og de områder, der normalt regnes for at være sikre leve-
randører af sne til vintersport, måtte lukke tidligere end normalt. Og hvad 
gør man så, hvis man er et filmhold, der vil skyde en ski- og snowboardfilm? 
Man kører lige på og dokumenterer det hele. Det er netop, hvad holdet fra 
legendariske Teton Gravety bag Paradise Waits har gjort gennem en mildest 
talt overraskende vinter. Resultatet er blevet en film, der fejrer vinteren og 
de trodsige mennesker, som er fast besluttet på at få det fulde ud af den. 
Undervejs opdager man, at jo hårdere man må kæmpe for noget, des større 
er glæden, når det lykkes. Paradise Waits emmer af den uspolerede glæde 
over vinter og skiløb, der hersker ved de mennesker, der trodser selv det 
værste vejr.
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SKi: Oplev tidens bedste ski- og snowboardfilm. Fra freeride til 
parken kommer du med gennem sneen, hvor de bedste riders 
udlever deres hvideste fantasier.

pASSengeR

INsTruKTørEr: Andre Nutini og David Peacock.
produKTIoNssElsKaB: Legs of Steel.
MEdvIrKENdE: Paddy Graham, Bene Mayr, Thomas Hlawitschka m.fl.
locaTIoNs: Østrig, Alaska, Canada, New Zealand, Switzerland, Frankrig m.m.
Canada, 2015, 70 min.

fo
to

 P
AL

Ly
 L

EA
rm

o
n

d

Da verdens største skifilm festival (IF3) skulle dele priser ud for årets bedste 
skifilm måtte folkene fra Legs of Steel hele tre gange på scenen for at blive 
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STReiF - One Hell OF A RiDe

INsTruKTør: Gerald Salmina.
produKTIoNssElsKaB: Red Bull Media 
House.
MEdvIrKENdE: Aksel Lund Svindal, Max 
Franz, Hannes Reichelt, Erik Guay og Yuri 
Danilochkin.

locaTIoNs:	Kitzbüel.
Østrig, 2015, 115 min., Engelske under-
tekster.

awards:
•	 ROMY	Film	and	TV	Awards,	Best	Docu-

mentary Feature.

Hahnenkamm pisten “The Streif” i Østrigske Kitzbühel er den ultimative 
udfordring for verdens bedste styrtløbere. Enhver skiløber der bare kom-
mer helskindet derfra vil ånde lettet op, for Streif kræver perfekt teknik og 
ekstraordinært mod - og ikke mindst træning. Filmen Streif følger en række 
af verdens bedste skiløberes forberedelser et år op til begivenheden, deres 
individuelle historier, der alle har Streif som omdrejningspunkt, bliver skildret 
i filmen. Vi er med dagen før, Hahnenkamm nærmer sig, dagen, hvor nervø-
siteten og angsten breder sig blandt deltagerne. Filmen Streif er et portræt 
af nogle af verdens bedste skiløbere og ikke mindst af den legendariske og 
ikoniske nedkørsel; The Streif. Filmen er et must see for alle, som fascineret 
af de alpine fartdiscipliner, når de er skrappest. 
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INsTruKTør: Sandra Lahnsteiner.
produKTIoNssElsKaB: Shades of Winter production.
MEdvIrKENdE:	Janina	Kuzma,	Sandra	Lahnsteiner,	Julia	Mancuso,	Melissa	Presslaber,	
Matilda Rapaport, Nadine Wallner m.fl.
locaTIoNs: Schweiz, Italien, Alaska og Hawaii.
Østrig, 2015, 8 min.
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Østrigske Sandra Lahnstainer er en af verdens bedste kvindelige freeridere 
og samtidig kvinden bag filmserien ‘Shades of Winter’, som tidligere er ble-
vet vist, til stor hyldest, på Danish Adventure Film Festival. Nu er der et nyt 
stort projekt under opsejling, som bliver skudt over to vintre. Det betyder, 
at vi stadig har lidt ventetid tilbage før den fulde film er færdig op til vinte-
ren 2016/17, men i mellemtiden kan vi få et eksklusivt kig bag kulisserne 
allerede nu med filmen Between. Følg med både foran og bag kameraet, 
når nogle af verdens bedste kvindelige freeridere skruer op for skiløb på 
så forskellige steder som Hawaii, Alaska og Alperne. Udover imponerende 
skiløb er linsen også rettet mod de bekymringer, der opstår under produk-
tionen: Vil der være sne nok til at få de rigtige skud i hus? Og kan holdet leve 
op til deres egne ambitioner? Between giver os som sådan et unikt indblik i 
tilblivelsen af en stor skifilm kombineret med imponerende og skarptskårne 
action shots. 
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d hyldet for det, som kaldes én af de bedste skifilm i 2014. De tog dermed 
priserne i kategorierne for ‘Best Crash’, ‘Best Single Shot’ og ‘Best Editing’. 
Legs of Steel er det navn, som en gruppe af verdens bedste skiløbere har 
givet sig selv. Og det er ikke hvem som helst, der er med i gruppen, hvis 
medlemmer tæller både freeride-stjerner, X-Games deltagere og olympiske 
guldmedaljevindere. De eventyr, som gruppen går igennem, er da heller ikke 
helt almindelige, og årets film dokumenterer sammenlagt to sæsoners rejser 
og den evindelige jagt efter de bedste udfordringer - og undervejs begynder 
en fortælling at tage form. Det er en fortælling om venskab og sneglæde, samt 
om hvordan det føles konstant at være en passager. Kom verden rundt med et 
stjerneensemble, der er på en evig jagt efter sne og eventyr.
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unReAl

INsTruKTør: Teton Gravity Research og Anthill Films.
produKTIoNssElsKaB: Teton Gravity Research + Anthill Films.
MEdvIrKENdE: Brandon Semenuk, Brett Rheeder, Cam McCaul, Tom van Steenbergen, 
Steve Smith, Graham Agassiz, Brook MacDonald, James Doerfling, Matt Hunter og 
Thomas Vanderham.
locaTIoNs: California, Wyoming, British Columbia.
Canada, 2015, 45 min., Engelsk.

MTB filmen UnREAL er årets mest innovative feature mountainbike film. En 
film som handler om at bryde grænserne på to hjul og løsrive sig fra de ram-
mer, der definerer, hvad der er virkeligt, og hvad der ikke er. Med betagende 
grafik og fantasi tager Teton Gravity sit publikum med på en rejse til en 
grænseløs verden i UnREAL, hvor gletsjervægge forvandles til mountainbike 
spor, og hvor regn og sne ikke er de eneste elementer, der falder fra himlen. 
Filmen leger med det visuelle og vækker følelser af både ærefrygt og glæde 
- følelser, som kun eventyrere, der kører MTB, virkelig kan forstå. Denne film 
er dedikeret til drømmere, der bryder reglerne og aldrig vokser op, og til dig 
der også drages af den grænseløse verden, hvor intet er umuligt.
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DARKligHT

INsTruKTør: Miek Brown.
produKTIoNssElsKaB: Sweetgrass Production.
MEdvIrKENdE: Graham Agassiz, Matt Hunter og Matty Miles.
locaTIoNs: Utah, USA.
USA, 2015, 10 min.

Fra Sweetgrass Productions, der stod bag sidste års vinderfilm “Afterglow” på 
DAFF, der handlede om skiløb om natten på et bjerg oplyst af lys, kommer end-
nu en kortfilm, der tager os med på opdagelse i lyset af MTB sportens verden. 
I Darklight følger vi tre af verdens bedste mountainbikere Graham Agassiz, 
Matt Hunter, og Matty Miles, der bevæger sig gennem det golde landskab i det 
sydlige Utah og de frodige skove i USA’s nordvestlige hjørne. Nattens mørke er 
oplyst af et surrealistisk lys, der afslører facetter af både sporten og naturen, 
som du aldrig har set før. Darklight er en film, der spiller på de store visuelle 
tangenter, og som viser dig mountainbiking i et helt nyt lys - bogstaveligt talt. 
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ASHeS TO AgASSiz

INsTruKTør: Sherpas Cinema.
produKTIoNssElsKaB: Sherpas Cinema.
MEdvIrKENdE: Grahan Agassiz.
locaTIoNs: Island.
Canada, 2015, 15 min.

Graham Agassiz var en mand på toppen af sin professionelle MTB karriere, 
da ulykken skete. Nedfarten, som burde være ren rutine, gjorde på et splitse-
kund hans liv til et skadeshelvede, og med en brækket nakke og en karriere 
i fare må han kæmpe sig tilbage til toppen og genskabe sin virkelighed som 
mountainbiker - for det er den eneste virkelighed, der findes for Agassiz. 
Filmen Ashes to Agassiz er en hyldest til MTB sporten, der handler om den 
talentfulde freeriders kamp for succes samt kamp for overlevelse.

mTb: Film dedikeret til MTB-cyklen og oplevelsen på de to hjul.

filmpakke

vises sammen

med Ashes to 

Agassiz og 

darklight

filmpakke

vises sammen

med Ashes to 

Agassiz og 

Unreal

filmpakke

vises sammen

med Unreal og 

darklight
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løb!

INsTruKTør:	Kristoffer	Engholm	Aabo.
produKTIoNssElsKaB: Macho Film.
MEdvIrKENdE:	Andreas	von	der	Heide,	Asger	Bech	Thomsen,	Mads	Vangsø,	Kaare	
Fransen og Benny Nielsen.
locaTIoNs: Jordan.
Danmark, 2014, 28 min.

Kan ørkenens stilhed og maratonløbets terapi give roen til at forstå og accep-
tere ens fortid, så man ikke længere skal løbe fra den? Dokumentarfilmen Løb! 
følger Andreas på ultramaratonet 4Deserts Sahara Race, som er et 250 kilome-
ters løb fordelt over 6 dage, hvor deltagerne selv skal have alle deres fornø-
denheder i en taske på ryggen. 25-årige Andreas er jurastuderende, succesfuld 
iværksætter, direktør i eget modeselskab og venter at blive far, men det er 
fortidens spøgelser, der har fået ham til at deltage i et af verdens hårdeste løb.

løb: Løbefilm er blevet et kæmpe trækplaster på festivalen - og 
i år har vi atter en masse af slagsen. Kom med ind i løbets verden 
og bliv inspireret.

Den peRFeKTe mAnD

INsTruKTørEr:	Kasper	Kiertzner	og	Jonas	Møller.
produKTIoNssElsKaB: Playground Production.
MEdvIrKENdE: Asser Jon Nielsen.
locaTIoNs: Bolivia.
Danmark, 2015, 30 min.

Fra sin bolivianske bjergtop arbejder Asser med humanitært arbejde sammen 
med sin kæreste Ida. Når han har fri, løber han 40 kilometer i Bolivias bjergrige 
ørken for at blive Danmarks bedste maratonløber. Hans liv foregår på afstand, 
han har et hjerte og en mental styrke, som for mange ligger langt væk fra jante-
lovens Danmark. Står vi foran den moderne mand anno 2015? Og kan man i be-
stræbelserne efter at blive den bedste forene kærlighed til et andet menneske 
med sine egne personlige ambitioner? Instruktør Kasper Kiertzner og fotograf 
Jonas Møller har fulgt Assers liv i Bolivia henover vinteren 2015, hvor de kom-
mer tæt på hans kontroversielle holdninger til livet, hans træning, parforholdets 
op- og nedture samt konsekvenserne ved at gå 100 procent efter et mål!
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THiS iS yOuR DAy

INsTruKTør: Myles Smythe.
produKTIoNssElsKaB: Michigan Bluff Photography.
MEdvIrKENdE:	Caroline	Boller,	Karl	Hoagland	og	Rob	Krar.
locaTIoNs: Californien, USA.
USA, 2015, 52 min.

Hvad skal der til for at være ultraløber? Det spørgsmål giver This is Your Day 
et svar på, når filmen skildrer de forberedelser og tanker, som tre ultraløbere, 
Caroline Boller, Karl Hoagland og Rob Krar, gør sig op til det ikoniske Western 
States 100-løb, der udsætter deltagerne for 100 mils trailløb gennem Californi-
en. Løbet finder sted over en enkelt dag, der for den individuelle løber er kulmi-
nationen på flere måneders træning. This is Your Day skildrer således ultraløb 
som mere end en løbers kamp mod kilometerne, men sætter i høj grad også 
fokus på holdindsatsen. Se This is Your Day og få udvidet dit syn på ultraløb. 
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4 mASSiFS 4 uS

INsTruKTørEr:	Kenneth	Møller	Pedersen	og	Flemming	Andersson.
produKTIoNssElsKaB: Team Schwausen.
MEdvIrKENdE:	Kenneth	Møller	Pedersen	og	Flemming	Andersson.
locaTIoNs: Grenoble, France.
Danmark, 2015, 20 min., Dansk.

Sidste år havde Kenneth Møller Pedersen og Flemming Andersson deres 
debutfilm You, me & the Tor med på DAFF festivalen. I år har de valgt atter 
at gribe eventyret og har lavet en film om jagten på et startnummer til Ultra 
Trail du Mont Blanc, som har været en årelang drøm for Team Schwausen. 
At blive kvalificeret til løbet er nemlig ikke nemt, og med et sindrigt kvali-
fikations- og lodtrækningssystem, hvor kravene øges år for år, har teamet 
været igennem et veritabelt mareridt af afslag. Nu er chancen der endelig! 
Forudsat altså, at kvalifikationskravet om 9 UTMB-point er opfyldt! Filmen 
følger deres anstrengelser efter at få de sidste 3 adgangsgivende kvalifi-
kationspoint, hvor de skal løbe bjergultraløbet Ut4M. En udmattende tur på 
167 kilometer og 10.200 højdemeter fordelt på fire bjergmassiver, som skal 
passeres på maksimalt 53 timer. Lykkes dette, kan teamet føje 4 point til 
samlingen og samlet nå 10 point, hvorved drømmen om deltagelse i Ultra 
Trail du Mont Blanc 2016 er en realitet. MEN alt er ikke, som det plejer, og 
intet går helt som planlagt.

STinKy FeeT - THe mOvie

INsTruKTør:	Thure	Fuhrmann	Kjaer.
MEdvIrKENdE:	Thure	Fuhrmann	Kjaer.	The	Monkey	on	his	back.
locaTIoNs: Den Danske vestkyst.
Danmark, 2015, 17 min., Dansk.

Kom med ind i hjernen på en ultraløber, som løber tre dage i træk med 
meget lidt eller slet ingen søvn om natten. Løbefilmen med den skæve titel 
Stinky Feet - The Movie følger den danske adventure racer Thure Kjær i 
hans vanvittige løbetur på 345 kilometer langs den danske vestkyst. Filmen 
er unik i den forstand, at den ikke har den strabadserende tur i fokus, i 
stedet giver filmen i den grad et indblik i, hvad der sker - og hvad der ikke 
sker - inde i hovedet på en person, der tager på et eventyr af ekstreme 
dimensioner.
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filmpakke
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evenTyR i blODeT

INsTruKTørEr:	Mathias	Kolringen	og	Lars	Hald.
produKTIoNssElsKaB: Whiteout Adventures.
MEdvIrKENdE:	Mathias	Kolringen,	Lasse	Kristian	Suhr,	Per	Munch	og	Anne	Cecillie	
Bechmann.
locaTIoNs: Lapland, Sverige.
Danmark, 2015, 20 min.

Vi moderne mennesker fylder vores hverdag med smartphones, internet og 
magelighed. Fokus ligger i hverdagen på familien og vennerne, og så skal 
karrieren jo også passes i processen. Vi er som sådan blevet komfortable, 
og burde også være tilfredse. Men noget skubber til os, og dét ‘noget’ er 
ifølge instruktørerne Mathias Kolringen og Lars Hald eventyret, som bobler 
i vores blod. Det er denne søgen efter eventyr, de to filmmagere sætter spot 
på i filmen Eventyr i blodet, som følger en gruppe løbere gennem de sven-
ske fjelde nord for Polarcirklen. I filmen kan du som sådan blive udfordret 
på dine idéer om det gode liv og blive inspireret til dit næste eventyr, når 
vi viser den danske løbefilm, som sætter spot på menneskets nedarvede 
eventyrlyst.
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program
CinemATeKeT,

KøbenHAvn

KØBENHAVN
Cinemateket

Gothersgade 55
1123 København K

www.cinemateket.dk

KØBENHAVN
Grand Teatret

mikkel Bryggers Gade 8
1460 København K

www.grandteatret.dk

AARHUS
Øst for Paradis
Paradisgade 7
8000 Aarhus C

www.paradisbio.dk

Torsdag 3. december

KL. 17.15 HeriTage (s. 9)

 + NorTHerN Fly FisHiNg (s. 10)

 + THe uNicorN oF FisH (s. 9)

 + busHcraFT (s. 10)

KL. 19.00  How To cHaNge THe world (s. 10)

KL. 19.15 Paradise waiTs (s. 13)

KL. 21.15 sTreiF (s. 12)

oNsdag 2. december

KL. 17.30 eveNTyr i blodeT (s. 16)

 + sTiNky FeeT (s. 16)

 + 4 massiFs 4 us (s. 16)

KL. 19.30 a liNe across THe sky (s. 6)

KL. 19.45 deN PerFekTe maNd (s. 15)

KL. 21.15 THis is your day (s. 15)

Fredag 4. december

KL. 17.30 JeFF lowe’s meTaNoia (s. 4)

KL. 19.30 asHes To agassiz (s. 14)

 + darkligHT (s. 14)

 + uNreal (s. 14)

KL. 19.15 ciTadel (s. 5)

KL. 21.30 løb! (s. 15)

lørdag 5. december

KL. 14.00 d.a.F.F. FamilievisNiNg (t.b.a.)

KL. 18.00 awardsHow  (s. 4)

KL. 18.15 TraNsiTioN (s. 6)

KL. 20.30 aFricaN FusioN (s. 6)

KL. 21.15 PasseNger (s. 11)

Tirsdag 1. december

KL. 19.00 ÅbNiNgsFilm: surPrise (s. 4)

KL. 19.15 a liNe across THe sky (s. 6)

KL. 21.45 deT rød-Hvide bÅNd (s. 8)

 + HvidvaNd (s. 8)

søNdag 6. december

KL. 14.15 deN PerFekTe maNd (s. 15)

KL. 14.45 børNeNe Fra HJerTebJergeT (s. 7)

 + HigH aNd migHTy (s. 5)

 + sHowdowN aT HorsesHoe 
 Hell (s. 7)

KL. 16.30 THis is your day (s. 15)

KL. 16.45 asHes To agassiz (s. 14)

 + darkligHT (s. 14)

 + uNreal (s. 14)

KL. 19.00 eveNTyr i blodeT + sTiNky FeeT 

 + 4 massiFs 4 us (s. 16)

KL. 19.15 Jurek (s. 5)

nb! Billetter til København skal afhentes 

senest d. 24. november. For billetter bestilt 

fra d. 25. november og frem gælder almindelig 

afhentning (45 minutter før visningerne). 



19DANISH ADVENTURE FILM FESTIVAL 2015

vi tager forbehold for eventuelle programændringer. 

se det endelige program og køb billetter på adventurefilmfest.dk 
samt på biografernes egne hjemmesider.

vi tager forbehold for eventuelle programændringer. 

øST FOR pARADiS, 
AARHuS

gRAnD TeATReT, 
KøbenHAvn 

øST FOR pARADiS, 
AARHuS

søNdag 13. december

KL. 16.00 aFrica FusioN (s. 6)

KL. 16.30 Jurek (s. 5) 

KL. 17.15 deN PerFekTe maNd (s. 15)

KL. 18.15 THis is your day (s. 15)

KL. 19.45 asHes To agassiz + darkligHT

 + uNreal (s. 14)

Fredag 11. december

KL. 16.30 TraNsiTioN (s. 6)

KL. 18.00 eveNTyr i blodeT (s. 16)

 + sTiNky FeeT (s. 16)

 + 4 massiFs 4 us (s. 16)

KL. 19.15 deN PerFekTe maNd (s. 15)

KL. 20.00 ciTadel (s. 5)

KL. 20.15 THis is your day (s. 15)

lørdag 12. december

KL. 14.00 d.a.F.F. FamilievisNiNg (t.b.a.)

KL. 15.20 How To cHaNge THe world (s. 10)

KL. 17.00 JeFF lowe’s meTaNoia (s. 4)

KL. 18.40 børNeNe Fra HJerTebJergeT (s. 7)

 + HigH aNd migHTy (s. 5)

 + sHowdowN aT HorsesHoe  
 Hell (s. 7)

KL. 19.30 sTreiF - oNe Hell oF a ride (s. 12)

KL. 20.00 asHes To agassiz (s. 14)

 + darkligHT (s. 14)

 + uNreal (s. 14)

Torsdag 10. december

KL. 16.30 Paradise waiTs (s. 11)

KL. 18.00 ÅbNiNgsFilm: surPrise (s. 4)

KL. 20.15 a liNe across THe sky (s. 6)

KL. 20.30 deT rød-Hvide bÅNd (s. 8)

 + HvidvaNd (s. 8)

KL. 21.15 PasseNger (s. 11)

17. November

dark side oF THe leNse (s. 7)

surFereN (s. 9)

Paul (s. 8)

børNeNe Fra HJerTebJergeT (s. 7)

busHcraFT (s. 10)

HvidvaNd (s. 8)

darkligHT (s. 14)

beTweeN (s. 12)

eveNTyr i blodeT (s. 16)

surPrise!

27. - 28. okTober

dark side oF THe leNse (s. 7)

surFereN (s. 9)

Paul (s. 8)

børNeNe Fra HJerTebJergeT (s. 7)

busHcraFT (s. 10)

HvidvaNd (s. 8)

darkligHT (s. 14)

beTweeN (s. 12)

eveNTyr i blodeT (s. 16)

surPrise!




