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VELKOMMEN TIL NORDIC ADVENTURE FILM
FESTIVAL 2018!
- Alverdens bedste adventurefilm samlet i et land uden høje bjerge
Når Nordic Adventure Film Festival (N.A.F.F.) blænder op for en række
af verdens bedste adventurefilm, er det fortsættelsen af en stærk
tradition med danske adventurefilm, som har stået på siden 1996.
Dengang var der kun en lille håndfuld adventurefilm på programmet
skabt af en flok ildsjæle med interessen for danske klatrefilm og med
passion for gamle Knud Rasmussen-film. I dag er N.A.F.F. et europæisk omdrejningspunkt for en international adventurefilmgenre, hvor
dedikerede filmfolk og eventyrere fra hele verden bidrager aktivt til at
vise tidens eventyr på det store lærred.
Ambitionen har fra starten været at vise tidens bedste film for alle
med eventyr i blodet. Og i et biografmiljø i det bedst mulige format.
Ganske enkelt fordi de fleste adventurefilm ellers ikke kommer op
i skandinaviske biografer. At festivalen igennem de mange år også
har kunnet vise – samt understøtte – en stærk dansk adventurefilmproduktion, har været glasuren på lagkagen.
At det er lykkedes os at bringe de bedste, største og mest interessante
produktioner til landet, uden at gå på kompromis med kvaliteten, er noget
af det, vi er stolte af som festival. Det og det handler for os om at skabe en
festival i Danmark, der kan det, som mange andre lande ikke kan.
Men alt det tekniske arbejde bag festivalen skal du som publikum på
N.A.F.F. heldigvis ikke bekymre dig om – i stedet skal du bare tage dit
gode outdoortøj på og forcere det vintervejr, som typisk rammer landet, når vi afholder festivalen. Kom ind og se nogle gode adventurefilm
– måske også i en genre, der ligger uden for din komfortzone – og
oplev eventyret fuldt ud!
AWARDSHOW
Traditionen tro deltager festivalens film i konkurrencen om en række
N.A.F.F. Awards, som overrækkes til awardshowet lørdag den 24.
november kl. 18.30 i Cinemateket med efterfølgende reception. En
efterhånden legendarisk fejring af folk, som går det ekstra på turene,
for at alle vi andre kan få eventyret at se efterfølgende. Men også en
fejring, som kan åbne døre for vinderne – både nationalt og internationalt – hvor der ellers ofte er lukkede porte.
N.A.F.F. 2018 arrangeres i samarbejde med Dansk filminstitut, Friluftsland, Tirol Werbung, Columbia, Buff, Petzl, Fjällräven, Hanwag, Dansk
Friluftskompagni, Luksus.land, LøbeMagasinet, Løberne.dk, Motionslob.
dk, Cinemateket og Øst for Paradis.
Der skal lyde en stor tak til alle, der støtter op om festivalen; uden jer
havde der ikke været nogen festival. Husk at støtte dem, der støtter
miljøet!
Velkommen til mange fantastiske eventyr!

Bugge Holm Hansen, Sofie Hvitved , Tine Ewé Jensen
- og resten af NAFF-teamet

N.A.F.F.

c/o Mediehuset Luksus
Flæsketorvet 68
1711 København V
adventurefilmfest.dk
info@adventurefilmfest.dk

Læs mere om festivalen, se trailers og køb billetter på adventurefilmfest.dk
Hold dig opdateret på www.facebook.com/nordicadventurefilmfestival
#NAFF #NAFF2018 #NORDICADVENTUREFILMFESTIVAL
N.A.F.F. forbeholder sig ret til ændringer i programmet. Hold derfor altid øje med det
opdaterede program på N.A.F.F.s hjemmeside.
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N.A.F.F. AWARD 2018

AWARDSHOW + AFTERPARTY
KOM MED TIL AWARDSHOW I CINEMATEKET
TIL EN EFTERHÅNDEN LEGENDARISK AFTEN I
ADVENTUREFILMENES TEGN!
AWARDSHOWET AFHOLDES
LØRDAG D. 25. NOVEMBER KL. 18.
DER VIL VÆRE EN RECEPTION
I CINEMATEKET EFTERFØLGENDE.
PRIS: 30 KRONER

RITZAU PRISEN 2018

Du kender de danske eventyrere som Vitus Bering, Knud Rasmussen og Troels Kløvedal. Men kender du Jesper Ritzau? Er du
én af de mange danskere, som elsker actionsport og eventyr, så har du med sikkerhed meget at takke Jesper Ritzau for.
Jesper Ritzau var nemlig personificeringen af en lille gruppe dedikerede, danske eventyrere, som tilbage i 80’erne og
90’erne gjorde ekstremsport til folkeeje i Danmark. Hvor det tidligere var få forundt at dyrke klatring, bjergbestigning, MTB,
offpisteskiløb og tage på ekspeditioner til alverdens afkroge, demokratiserede folk som Jesper Ritzau ekstremsporten bredt.
Og det resulterede i, at alle vi danskere i dag har adgang til – og appetit for – outdoor og bjergsport, som en naturlig del af
vores hverdag.
RITZAU PRISEN har til formål at hylde den dedikation, inklusion, fandenivoldskhed og ukuelige optimisme, som Jesper
Ritzau repræsenterede i sin levetid. Jesper Ritzau var langtfra perfekt, ja, på mange måder var den generation af eventyrere,
som han repræsenterede, mere at sammenligne med pirater end bedsteborgere. Men netop det, at de ikke var perfekte,
og ikke var bange for at afsøge det uperfekte, var styrken, som gav dem kræfter og muligheder for at afsøge nye grænser.
Drivkræften var, at de var visionære og havde 100% appetit på livet og eventyret i alle former. Og det var uanset, om det var på
Amagerfælled, på Kullen, i Chamonix eller andre steder i verden.
Kongstanken med prisen er årligt at hylde en person eller en organisation, som udlever den ånd, Jesper og hans generations eventyrere levede efter. Visionær, fordomsfri, rummelig, tolerant, givende og tilgivende.
Kom med til Ritzau Prisen lørdag d. 24/11 kl. 14.00		
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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.
COUPLES
INSTRUKTØR: Sandra Lahnsteiner
MEDVIRKENDE: Julia Mancuso, Janina
Kuzma, Sandra Lahnsteiner
LAND OG ÅR: Østrig, 2018
LÆNGDE: 15 min.
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SPROG: Engelsk
LOCATIONS: Kaslo – British Columbia,
Canada
PRODUKTIONSSELSKAB: Shades of Winter
UNDERTEKSTER: Ingen

”Couples” introducerer et helt nyt aspekt af kvindelige skiløbere, når Sandra Lahnsteiner (Østrig), Janina Kuzma (New Zealand) og Julia Mancuso (USA) tager deres
ægtefæller med på en freeridetur ind i de vilde bjerge i British Columbia i Canada, for
første gang nogensinde.
Som professionelle atleter bliver kvinderne konstant konfronteret med risici
og udfordringer ved backcountry-ski, men de overvinder sårbarhed og frygt, for at
opleve adrenalinsus og absolut glæde.
Men tænkte de nogensinde på, hvordan deres ægtefæller ville have det med, at
de er derude i de vilde bjerge? Sammen skal de udforske Purcel & Selkirk-området
i British Columbia, Canada, og dele ekspertisen, alt det sjove og en masse store smil
med deres mænd.

EVOLUTION OF DREAMS
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INSTRUKTØRER: Carina Brunnauer, Eva
Walkner & Jackie Paaso
MEDVIRKENDE: Eva Walkner, Jackie Paaso,
Angelika Kaufmann m.fl.
LAND OG ÅR: Østrig, 2018

LÆNGDE: 26 min.
SPROG: Engelsk og Tysk
LOCATIONS: Østrig, Schweiz, Canada,
Frankrig
UNDERTEKSTER: Engelsk, når der tales tysk

Hvad sker der, når lidenskaben falmer for dine drømme? Stopper du bare? Eller
søger du efter det, der mangler, og afdækker nye mål og drømme? Eva og Jackies
rejser har taget dem fra regulerede skikurser til den store bjergskisport, som gav
dem mere frihed. Gennem denne rejse har de opdaget et andet aspekt af skiløb,
nemlig ski-mountaineering.
I ”Evolution of Dreams” får du et smugkig på eksklusive optagelser fra Evas
alpine start og fra Jackies pukkelpist-baggrund. Kom med, når de udforsker noget
af verdens bedste freeride-terræn, og tackler nye udfordringer og overvinder frygt
og grænser i den nye disciplin med ski-bjergbestigning. Det er deres udvikling af
drømme, og en film du ikke må misse, hvis du er vild med skiløb.

NOW OR NEVER
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INSTRUKTØRER: Jakob Schweighofer, Simon
Platzer, Johannes Hoffmann
MEDVIRKENDE: Nadine Wallner
LAND OG ÅR: Østrig, 2017/18
LÆNGDE: 20 min.

SPROG: Tysk
LOCATIONS: Østrig
PRODUKTIONSSELSKAB: Whiteroom
Productions
UNDERTEKSTER: Engelsk

”Now or Never” handler om den dobbelte freeride-verdensmester Nadine Wallner fra
Arlberg. Filmen giver et sjovt indblik i et barns liv, der vokser op i en verdensberømt
skisportsregion. Da Nadine begyndte at stå på ski som lille, pjækkede hun fra skole på
solrige dage med nyfalden sne og blå himmel – alt for pudderet. Og i dag brænder hendes
passion stadig for den hvide herlighed.
Langt væk fra det store pres med sportskonkurrencer opdager hun bjergene i sit hjemland fra et nyt og anderledes perspektiv, og finder forbløffende stejle linier. Og hvad mere er,
begynder hun at udforske Arlbergs forskellige facetter, der også tilbydes om sommeren.
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ZABARDAST
INSTRUKTØR: Jérôme Tanon
MEDVIRKENDE: Thomas Delfino, Léo
Taillefer, Zak Mills, Yannick Graziani m.fl.
LAND OG ÅR: Frankrig, 2018
LÆNGDE: 54 min.
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SPROG: Fransk og Engelsk
LOCATIONS: Pakistan
PRODUKTIONSSELSKAB: Picture Organic
Clothing / Almo Film
UNDERTEKSTER: Engelsk

”Zabardast” er en intim rejsedagbog om en utrolig freeride-ekspedition ind i
hjertet af Karakoram-området. Det er en søgen efter et af de smukkeste bjerge
i verden, som man kan stå på ski på fra 5.880 meters højde. Og det bliver et
eventyr så fjernt, så højt og så forpligtende, at ingen fejl er tilladt.
I løbet af fem uger kommer besætningen dybere og dybere ind i Pakistan på
en 150 kilometer lang rejse med komplet selvstændighed og uafhængighed. De
kommer så langt væk hjemmefra, som man kan komme, og slæber slæder fyldt
med mad, telte og solpaneler på tværs gennem gigantiske gletsjere. Det er et
enestående mødested for freeride og bjergbestigning og et vaskeægte eventyr.

THERE’S ALWAYS NEXT SEASON
INSTRUKTØR: Carl Christian Lein Størmer
MEDVIRKENDE: Daniel Mikkelsen, Stian
Tapani Gundersen, Roy Olsen m.fl.
LAND OG ÅR: Norge, 2018
LÆNGDE: 1 time 52 min.
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SPROG: Norsk, Engelsk
LOCATIONS: Norge, Canada, Sverige, USA,
New Zealand, Schweiz, Italien, Svalbard
UNDERTEKSTER: Engelsk
Filmen vises i samarbejde med

Bag den vildeste comeback-fortælling i snowboardhistorien ligger en helt
utrolig historie. Den strækker sig over mere end to årtier og skildrer passionen, skønheden og brutaliteten ved snowboarding. Det er historien bag myten
om en gruppe glemte snowboardhelte, der beviser, at alt er muligt, men som
også minder os om, at intet varer evigt.
Gennem VHS-materiale fra arkiverne kommer fortællingen fra den underjordiske snowboard-scene i den arktiske by Tromsø i 90’erne. En profetisk butiksejer og hans Team Scheffler bestod af fem teenageryttere af hidtil uset talent.
Femten år senere oplever en af disse ryttere et gensyn med sin egen opvækst, da
han opsøger de resterende medlemmer. Det bliver en uforudsigelig og gribende
fortælling om venskab, prøvelser og falmede drømme, men også en sidste chance for at gøre tingene rigtigt og at sætte deres mærke i snowboardens historie.

THE EMPIRE OF WINDS
INSTRUKTØR: Laurent Jamet
MEDVIRKENDE: Thibaud Duchosal, Johannes Hoffmann, Lucas Swieykowski
LAND OG ÅR: Frankrig, 2018
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LÆNGDE: 52 min.
SPROG: Engelsk
LOCATIONS: Patagonien, Argentina
UNDERTEKSTER: Engelsk

I Patagonien forsvinder grænsen mellem fantasi og virkelighed. I løbet af de sidste 12 år har
Thibaud Duchosal jævnligt pakket sin skitaske og taget turen til Argentina, tiltrukket af bjergenes fjendtlighed og muligheden for at udforske nye steder. Patagonien er det forjættede
land og en helt enestående skidestination.
Da en fantastisk vinter er ved at nå sin ende på den sydlige halvkugle, mærker Thibaud,
hvordan Patagonien kalder på ham for at vende tilbage og udforske. Men denne gang
bliver det lidt anderledes. Han beslutter sammen med Johannes Hoffmann at tage på den
ultimative sydamerikanske roadtrip.
Mellem ørkener og bjerge starter de en 1.500 kilometer lang rejse til verdens ende, i
selskab med den lokale gaucho-skiløber Lucas Swieykowski og et filmhold. Deres formål er
at stå på ski på så mange toppe som muligt langs ruten ned til landsbyen El Chalten. Men det
bliver ingen nem opgave, når vinden regerer som mester og giver usikre forhold på deres
eventyr.
7

SPOR I MØRKE
INSTRUKTØR: John Christensen
MEDVIRKENDE: Arne Christensen
LAND OG ÅR: Danmark, 2016
LÆNGDE: 40 min.

SPROG: Dansk
LOCATIONS: Danmark, Norge, Grønland
PRODUKTIONSSELSKAB: John Christensen – Ireland Road Productions

I 2016 gennemførte Arne Christensen som den første blinde nogensinde verdens hårdeste skiløb, Arctic Circle Race. Løbet er 160 kilometer langt og foregår
i omegnen af Sisimiut i Grønland over tre dage med to overnatninger i det fri.
Med sig, både under forberedelserne og gennemførelsen af skiløbet, havde han
Team Blind, som er en kreds af ledsagere, venner og organisatoriske kræfter.
“Spor i mørke” er en film om at sætte sig mål og vise viljestyrke til at gennemføre dem. Oddsene var hårde for den 62-årige blinde skiløber, som ikke
havde kunnet forestille sig det voldsomt kuperede grønlandske terræn, før
han var midt i det. Turen blev en stor succes både for Arne og hans team, og
for de grønlandske arrangører. Filmens stemning er fuld af begejstring og
sejrsfølelse, for blinde Arne nåede sit mål om at vise verden, at det er muligt at
gennemføre verdens hårdeste skiløb uden at kunne se.
NB! Vær opmærksom på, at filmen er synstolket med en stemme, der kommenterer billedsiden på relevante steder. Den er således særligt egnet at se for
blinde og svagsynede.

KLATRING: Kom med ind i klatrernes univers, når N.A.F.F.
stiller skarpt på tidens bedste klatrefilm.
OMVEJE
INSTRUKTØR: Andreas Thaulow
MEDVIRKENDE: David McKenzie Gran,
Absalon Eystroy, Herman Eysturoy m.fl.
LÆNGDE: 15-20 min.
LAND OG ÅR: Danmark/Færøerne, 2018

ENSVERD RE
IE
PR E M
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SPROG: Dansk
LOCATIONS: Danmark, Færøerne
PRODUKTIONSSELSKAB: Thaulow Film
UNDERTEKSTER: Ingen

Mens de fleste prøver at komme hurtigst muligt fra A til B, så er der nogle mennesker,
som prøver at finde den mest besværlige vej. En omvej. For Andreas Thaulow er klatring
den ultimative form for omvej, og da han hørte om Trælleklippen (Trælanípan), hvor
det siges, at man i gamle dage jagede sine træller ud over klippen, når de var blevet for
gamle, besluttede han sig for at finde en vej op ad klippen igen.
Derfor tog han i juni sidste år sammen med den eventyrlystne fotograf David McKenzie
Grant til Færøerne i forsøget på at finde en vej op ad den stejle Trælleklippe sammen med
en gruppe færinger. ”Omveje” er en længere og mere narrativ udgave af ”The Moment”,
som følger processen med at lave ruten op ad klippen, og som viser, hvad de egentlig
lavede deroppe.

THE MOMENT
INSTRUKTØR: Andreas Thaulow
MEDVIRKENDE: David McKenzie Gran,
Absalon Eystroy, Herman Eysturoy m.fl.
LÆNGDE: 2 min.
LAND OG ÅR: Danmark/Færøerne, 2018

SPROG: Engelsk
LOCATIONS: Danmark, Færøerne
PRODUKTIONSSELSKAB: Thaulow Film
UNDERTEKSTER: Ingen

Sidste år i juni tog den eventyrlystne fotograf David McKenzie Grant til Færøerne for at
fotografere en gruppe færinger, som forsøger at finde en vej op ad den stejle Trælleklippe
(Trælanípan) – et sted hvor vikingerne kastede deres gamle slaver ned for 1000 år siden.
”There’s hardly any place left where you can be the first person to set foot”. Kortfilmen er fortalt fra Davids perspektiv, og vi får indblik i en eventyrfotografs tanker om
at finde et motiv, som aldrig er blevet udforsket før.
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BJERGBESTIGNING: Kom med på de mest spektakulære
ekspeditioner og bjergbestigninger med store fortællinger.
ADDICTED TO ALTITUDE
INSTRUKTØR: Pavol Barabáš
MEDVIRKENDE: Viktor Beránek, Jan
Cervinka, Zoltán Demján, Ivan Fiala,
Róbert Gálfy, Leoš Chládek, Gejza Haak,
Michal Orolin, Leopold Pálenícek, Jaromír
Stejskal, Vlastimil Šmída, Ivan Urbanovic,
Ludovít Záhoranský
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LAND OG ÅR: Slovakiet, 2017
LÆNGDE: 63 min.
SPROG: Slovakisk
LOCATIONS: High Tatras, Himalaya
PRODUKTIONSSELSKAB: K2 Studios
UNDERTEKSTER: Engelsk

En tynd margin adskiller sejr og nederlag – ære og tab. For de slovakiske
Himalaya-bjergbestigere var 80’erne en guldalder. I 1984 besteg slovakkerne Lhotses ubestegne sydlige side, som Reinhold Messner – efter et
mislykket forsøg – havde kaldt et projekt for det næste årtusind. De opnåede international anerkendelse, blev modtaget af præsidenten og hyldet
som helte i deres hjemland. Og så satte bjergbestigerne kursen mod endnu
højere mål.
”Addicted to Altitude” dokumenterer de slovakiske bjergbestigeres
frustrerende drøm om at bestige Himalayas mest udfordrende bjergside.
Deres tre anstrengende ekspeditioner kulminerede i det mest tragiske
øjeblik i slovakisk bjergbestignings historie.
Filmen rekonstruerer deres historier, og viser udviklingen af slovakisk
Himalaya-bjergbestigning fra de allerførste ekspeditioner til de modige og
dristige forsøg på Mount Everest.
AWARDS: Best Mountaineering Film – Ladek Mountain Festival 2018, Jury’s Special
Mention Prize – International Mountaneering Film Festival 2018, Literary Fund Prize
– International Mountain and Adventure Film Festival 2018, Audience Choice – International Mountain Film Festival Poprad 2017.

BONINGTON MOUNTAINEER
INSTRUKTØRER: Brian Hall & Keith
Partridge
MEDVIRKENDE: Chris Bonington, Doug
Scott, Paul Braithwaite, Hamish MacInnes, Charlie Clarke, Leo Houlding, Jim
Fotheringham
LAND OG ÅR: England, 2017
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DINAV
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LÆNGDE: 80 min.
SPROG: Engelsk
LOCATIONS: Hele verden
PRODUKTIONSSELSKAB: Brian Hall &
Keith Partridge
UNDERTEKSTER: Ingen

”Bonington Mountaineer” er en bevægende film om en af Storbritanniens
mest berømte bjergbestigere, Chris Bonington. Hans eventyrlyst ledte
ham til den første britiske opstigning af Eiger-nordvæggen, og førte ham
til nye ruter på Mont Blanc, bestigningen af ’The Old Man of Hoy’, sammen
med jomfrutinderne i Annapurna 2 og de spidse bjergtinder ved Torres
del Paine.
Det er en intim og følelsesmæssig fortælling om Boningtons liv, hvor
han forfulgte sine drømme om at bestige nogle af de hårdeste og højeste
bjerge i verden. I 80 fængslende minutter bliver du taget med på en 80 år
lang rejse med venskab, kærlighed, risici og triumfer, men også tragedier
og tab, for han mistede flere venner i bjergene. Filmen og Chris’ positive
sind inspirerer til selv at komme ud i bjergene og forfølge egne eventyr.

2018 NORDIC ADVENTURE FILM FESTIVAL

STILL ALIVE – DRAMA ON MOUNT KENYA
INSTRUKTØR: Reinhold Messner
MEDVIRKENDE: Oswald Ölz, Gert Judmaier
LAND OG ÅR: Østrig, 2017
LÆNGDE: 1 time 25 min.
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SPROG: Engelsk
LOCATIONS: Østrig, Kenya
UNDERTEKSTER: Ingen

Fra Reinhold Messner, verdens største bjergbestiger, kommer en af de mest gribende
fortællinger om redning i stor højde – og kammeratskab, kærlighed, venskab, liv og død.
I 1970 rejser Oswald Ölz og Gert Judmaier, to unge, østrigske bjergbestigere,
til Kenya for at bestige Afrikas næsthøjeste bjerg, Mount Kenya. På vej tilbage ad
den nordlige side bliver de overrasket af et uvejr, og pludselig bryder en sten løs
fra klippens side, så Gert styrter ned. Med hans ben alvorligt skadet, er der ingen
chance for at få ham ned ad bjerget til lægehjælp i den nærmeste fremtid.
Her starter den første interkontinentale redningsmission organiseret fra Østrig.
Efter syv dage bliver Gert Judmaier endelig reddet ud fra klippevæggen og fløjet
til universitetshospitalet i Innsbruck. 40 år senere er Oswald og Gert igen på vej til
Mount Kenya, denne gang for at fejre succesen fra redningsmissionen i 1970.

MTB: Mærk spændingen og suset på mountainbike både rundt
om i verden og i vores egen baghave i Danmark.
GAMBLE – A MOUNTAIN BIKE MOVIE
INSTRUKTØRER: Joe Bowman & Aaron
Bartlett
MEDVIRKENDE: Josh Bryceland, Craig
Evans, Steve Peat, Greg Minnaar m.fl.
LAND OG ÅR: England, 2018
LÆNGDE: 46 min.
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SPROG: Engelsk
LOCATIONS: Portugal, England, New Zealand, Argentina, Canada, Italien, Sydafrika,
Madeira og Grækenland.
PRODUKTIONSSELSKAB: The Orchard
UNDERTEKSTER: Ingen

”Gamble” bringer nogle af de mest talentfulde og karismatiske downhill MTBryttere sammen og slipper dem fri af båndets begrænsninger. 11 af verdens bedste
ryttere er inviteret til et spil downhill poker, så vær klar til en styrkeprøve af episke
proportioner, når disse fyre går all in. Den er fortalt af den berygtede Alan Ford fra
”Snatch” og ”Lock, Stock”, og filmet verden over fra Madeira til Retallack, fra Sheffield til Pila, på smukke og udfordrende stier.
”Gamble” er skræddersyet til vanvid, for der er ingen bånd, ingen ur og ingen regler. Til gengæld er der overflod af frisk grus, snavs og store jordvolde, og fællesnævneren er fart, når de hurtigste mountainbike-ryttere på planeten får frie tøjler til at gøre
deres ting. En film du ikke kan gå glip af, hvis du er vild med at køre mountainbike!

MOTHER EARTH
INSTRUKTØR: Damien Vergez
MEDVIRKENDE: Daniel, Alex & Qyiyek Wells,
William Robert
LAND OG ÅR: Frankrig, 2018

LÆNGDE: 6 min.
SPROG: Engelsk
LOCATIONS: Canada
UNDERTEKSTER: Ingen

”Mother Earth” er en kortfilm om British Columbias første nationer og det lokale
mountainbike-samfund. Daniel Wells, medlem af Lil’wats første nation, fortæller i filmen
om den dybe forbindelse, som begge grupper har med naturen, og nødvendigheden af at
lytte til – og beskytte – deres omgivelser.
Den professionelle MTB-rytter, William Robert, tager os på en rejse gennem de fantastiske landskaber, som British Columbia har at tilbyde – fra åbne enge til ældgamle skove.
Awards: Dirt Diaries Film Competition Whistler / Canada
NORDIC ADVENTURE FILM FESTIVAL 2018
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NORTH OF NIGHTFALL
INSTRUKTØR: Jeremy Grant
MEDVIRKENDE: Darren Berrecloth, Carson
Storch, Cam Zink, Tom van Steenbergen
LAND OG ÅR: Canada, 2017
ISK
DINAV
SKAN
IERE
PR E M
FF
PÅ NA

LÆNGDE: 63 min.
SPROG: Engelsk
LOCATIONS: Canada
UNDERTEKSTER: Evt. engelsk

Skjult blandt gletsjerne på Axel Heiberg Island, højt i polarcirklen, er mountainbike-stierne for utrolige til at ignorere. Hårde temperaturer, omskifteligt vejr og ni måneders vintre
betyder, at området normalt er blottet for menneskeliv. Men hver sommer blomstrer
dette frosne landskab under endeløs dagslys, og afslører et spektakulært økosystem.
Freeride mountainbike-veteranerne, Darren Berrecloth og Cam Zink, påbegynder
en ekspedition til toppen af øen for at udforske dette relativt ukendte land, mens de
deler deres viden med de nye stjerner Carson Storch og Tom van Steenbergen. Med
vejledning fra øens videnskabsfolk opdager de et historisk miljø i hastig forandring og
nedstigninger fra 2.500 fods toppe.
”North of Nightfall” inviterer seerne på en alletiders tur rundt i et land, som kun få
nogensinde vil opleve. Eventyret vil både sætte deres dygtighed og fornuft på prøve. For
i en verden med øjeblikkelig forbindelse og distraktion kan en måned inde i deres egne
hoveder vise sig at være den ultimative udfordring.

LØB: Løbefilm er blevet et kæmpe trækplaster på festivalen – og
i år har vi igen en masse af slagsen. Kom med ind i løbets verden
og bliv inspireret.
THE IRONMAN COWBOY – THE STORY OF THE 50-50-50
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PÅ NA

INSTRUKTØR: Jacob Schwarz
MEDVIRKENDE: James Lawrence
LAND OG ÅR: USA, 2016
LÆNGDE: 1 time 16 min.

SPROG: Engelsk
LOCATIONS: USA
PRODUKTIONSSELSKAB: Self Mystery Box LLC
UNDERTEKSTER: Engelsk

Når det kommer til udholdenhed, så er James Lawrence, også kaldet The Iron Cowboy,
ustoppelig! Allerede i 2012 slog han verdensrekorden ved at gennemføre 30 ironmandistancer på et år. I 2015 sigtede han efter noget endnu større; at gennemføre 50 ironmanløb på 50
dage i 50 forskellige amerikanske stater. Det er 3,86 km svømning, 180,25 km på cykel og et
helt marathon hver eneste dag. En umulig opgave, ifølge alle andre end James selv.
Med støtte fra venner og sponsorer, hans kone, Sunny, og deres fem børn på slæb,
presser Lawrence sig selv til bristepunktet. Med cykelstyrt, overbelastninger, skader og
følelsesmæssige sammenbrud og med gennemsnitligt fire timers søvn om natten, bliver
det en vild mental og fysisk rejse. Vi kommer helt tæt på både opture og nedture, når The
Iron Cowboy sætter nye grænser for, hvad der er menneskeligt muligt.

YEAR OF THE BISON
INSTRUKTØR: RJ McNichols
MEDVIRKENDE: Nick Symmonds, Danny
Mackey, Will Leer, John Jefferson m.fl.
LAND OG ÅR: USA, 2017

ISK
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LÆNGDE: 1 time 8 min.
SPROG: Engelsk
LOCATIONS: USA
UNDERTEKSTER: Engelsk

”Year of the Bison” følger amerikanske VM-sølvmedaljevinder og 800 meter-løber,
Nick Symmonds, gennem sin sidste sæson i professionel atletik. I januar 2017 meddelte Nick, at han ville gå på pension efter sin næste sæson. Men hvordan er det for
en professionel atlet at gå gennem en sæson, når man ved, at det er den sidste?
Selvom USA er rig på mandlige 800 meter-løbere, er det ikke nemt at finde
en erstatning for Nick, som er charmerende, oprigtig og en evig uromager. I
filmen følger vi ham gennem træning, store løb og hans liv uden for banen, for
at se, om han stadig har det, der kræves for at være den bedste amerikanske
atletikløber – en sidste sæson mere.
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ULTRA
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INSTRUKTØR: Balazs Simonyi
MEDVIRKENDE: Bela Szabo, Annett Bahlcke,
Gilles Pallaruelo, Balazs Simonyi m.fl.
LAND OG ÅR: Ungarn/Grækenland, 2017
LÆNGDE: 1 time 24 min.
SPROG: Tysk, Fransk, Ungarsk, Græsk og

Engelsk
LOCATIONS: Tyskland, Frankrig, Grækenland, Ungarn, England, Norge
PRODUKTIONSSELSKAB: Cat & Docs
UNDERTEKSTER: Engelsk

År efter år deltager løbere fra hele verden i et af de mest prestigefyldte og udfordrende
løb, The Spartathlon. En historisk distance fra Athen til Sparta på 246 kilometer, der
skal gennemføres indenfor 36 timer. Hovedpersonerne i denne film har alle deres
personlige grunde til at deltage i dette ekstremløb. De er alle hverdagsatleter, som vil
teste deres grænser og undersøge deres eget sind.
“ULTRA” er en unik rejse ind i fem løberes fortid, hjerter og sind, alt sammen fortalt
af instruktøren selv. Den ungarske instruktør Balazs Simonyi har selv gennemført løbet
fire gange, og gennem hans eget løb præsenteres et rørende drama omkring løberne
og deres individuelle historier om selvransagelse, frivillig lidelse og at opnå en næsten
hypnotisk sindstilstand gennem løbet. En rigtig førstehåndsfortælling og et unikt indblik
i en ellers ukendt verden, fortalt på en meget anderledes måde, end du før har oplevet
ultraløb på det store lærred – med rørende fortællinger og humor. Et must for alle med
en interesse for ultraløb, eller som gerne vil være fluen på væggen under den hårde
udfordring, som de fem løbere har givet sig selv.

THE RUN
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INSTRUKTØR: Anupam Sharma
MEDVIRKENDE: Pat Farmer, Tania Farmer,
Katie Walsh, Kevin Ngyen m.fl.
LAND OG ÅR: Australien, 2017
LÆNGDE: 1 time 43 min.

SPROG: Engelsk, Hindi
LOCATIONS: Australien, Indien
PRODUKTIONSSELSKAB: Distribution Temple
UNDERTEKSTER: Engelsk

”The Run” følger den australske Pat Farmer, mens han løber op gennem Indien – 80
kilometer om dagen i 64 dage – fra det sydligste punkt i Indien, Kanyakumari, til toppen
af Himalayabjergene i det fjerne nord, Srinagar i Kashmir.
Farmer er eventyrer, ultramarathonløber og tidligere forbundspolitiker, og han søger
en ny udfordring, som kun Indien kan inspirere. Han starter med et kort og en vild idé, som
snart bliver omdannet til en af de mest eventyrlystne rejser, som nogen kunne påbegynde.
Det bliver en rejse gennem det farverige, fortryllende, udfordrende, organiserede kaos,
der er Indien, og som mætter dine sanser. Dokumentaren skildrer en test af den menneskelige ånd, og man kommer helt tæt på og med bag kulisserne, når dramaet udspiller sig. Den
er fuld af spænding, humor, betagende udsigter og et fantastisk Indien som baggrund.

GOBI
ENSVERD RE
IE
PR E M
FF
PÅ NA
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INSTRUKTØR: Henrik Majdal Kaarsholm
MEDVIRKENDE: Simon Grimstrup
LAND OG ÅR: Danmark, 2018
LÆNGDE: 30-40 min.

SPROG: Dansk
LOCATIONS: Danmark, Italien, Peru, Kenya,
Vietnam, Kina, Mongoliet
UNDERTEKSTER: Engelsk

I ”Gobi” møder vi Simon Grimstrup, en 42-årig efterskolelærer, rejseleder og
eventyrer. Med bedste danske tid i det prestigefyldte Ultra Trail Mont Blanc og flere
podiepladser til store internationale ultraløb bliver Simon sammen med 10 andre ultraløbere fra hele verden inviteret til at deltage i det kinesiske løb, Gobi Ultra. Meget
få får muligheden for at løbe dette løb, og endnu færre gennemfører.
Løbet er udformet som én etape af 400 kilometer, gennem den kolde Gobi-ørken,
hvor løberne selv skal navigere gennem bjergmassiver, søvnunderskud og endeløse
sletter.
I filmen følger vi Simons forberedelser, til hvad der skal blive hans livs største udfordring. Fra DM i trailløb i hans egen baghave, en skade, videre til VM i trailløb i Italien,
træning i Vietnam og endeligt gennem de 400 tørre, søvnløse kilometer i ørkenen i
Kina. Vi følger ham hele vejen derud, hvor den sunde fornuft ophører, og hvor alt går
i ét. Netop dér finder vi også svaret på, hvorfor man overhovedet gør det.
2018 NORDIC ADVENTURE FILM FESTIVAL
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EUPHORIA, INDESCRIBABLE ADVENTURE
INSTRUKTØR: Linda Sanders
MEDVIRKENDE: Tommy Chen, Sondre
Amdahl
LAND OG ÅR: USA, 2017
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LÆNGDE: 22 min.
SPROG: Engelsk
LOCATIONS: Peru
UNDERTEKSTER: Ingen

Dybt inde i Manu National Park, som ligger i Amazonas regnskov og løber fra
Andesbjergene til Madre de Dios-floden, finder man uspoleret jungle og betagende
tågeskov, og her er ”Euphoria, indescribable adventure” filmet.
Sondre Amdahl og Tommy Chens rejse begynder over skyerne, hvorfra man kan
se ned i en massiv dal, hvor en ensporet vej løber gennem et hav af grønt. Skyerne
ruller hen over trækronerne nedenfor, og luften omkring dem er tynd nok til at
fordoble den indsats, der kræves for at bevæge sig. Lavlandet er kun tilgængeligt
med båd, og naturen er fantastisk gådefuld, hvilket både gør regnskoven yderst
velbevaret, og at så mange nu tiltrækkes af dens mørke underskov.
De to løbere fortsætter ned til et af stederne for UNESCOs verdensnaturarv og
baner sig vej gennem 230 kilometer brandvarm jungle, imens de er ved at blive
kvalt af mudder og fugtighed, når de løber gennem flodkrydsning efter krydsning.
AWARDS: Best Cinematography Extreme Adventure Film – Toronto Beaches Film Festival 2018,
Best Action Sports Film – Colorado Film Award 2018 m.fl.

RUNNING FOR GOOD
INSTRUKTØR: Keegan Kuhn
MEDVIRKENDE: Fiona Oakes, Scott Jurek,
Elizabet Barnes
LAND OG ÅR: USA, 2018
LÆNGDE: 1 time 54 min.
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SPROG: Engelsk
LOCATIONS: England, Marokko, USA,
Canada
UNDERTEKSTER: Engelsk

Fra Keegan Kuhn, en af skaberne af ”Cowspiracy” og ”What The Health”, kommer
dokumentaren ”Running for Good”, som følger veganer og verdensrekordholder på
marathondistancen, Fiona Oakes, der løber mod nye mål. Hun vil ikke blot sætte ny global rekord i udholdenhedsløb, men også konkurrere i det ’hårdeste kapløb på jorden’,
nemlig marathonløbet Des Sables – et 250 kilometer langt løb gennem Saharaørkenen.
Fiona Oakes har slået sit navn fast som en unik udholdenhedsløber. Hun er verdens
hurtigste kvinde til at løbe et marathon på alle syv kontinenter og Nordpolen. Og hendes
resultater bliver kun endnu mere utrolige; da hun var 14 år gammel, blev hun fortalt, at
hun aldrig ville kunne gå ordentligt – og slet ikke løbe. Men efter 17 radikale knæoperationer og en fjernet knæskal, overvandt hun sin modgang og viser nu sin styrke ved
hurtige præstationer og ekstrem menneskelig udholdenhed. Hun er motiveret af et dybt
ønske om at øge bevidstheden om dyrs triste vilkår.

SURF & VAND: Bliv kastet ud i de høje bølger, når vi viser
film, der er dedikeret til et liv i bølgerne.
MY HOME, YOUR PARADISE
INSTRUKTØRER: Jan Laumark & Victor
Rosario
MEDVIRKENDE: Lammeh Abdullah, Naboh
LAND OG ÅR: Danmark, 2018
ENSVERD RE
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LÆNGDE: 6-8 min.
SPROG: Engelsk
LOCATIONS: Maldiverne
UNDERTEKSTER: Engelsk

Lammeh er 18 år gammel, og er vokset op på en lille lokal ø i Maldiverne. For nylig tillod
Maldiverne de lokale at bygge gæstehuse og at byde turister velkommen, og åbningen af
Lammehs ø har bragt surfing til dens kyster. Vi følger Lammeh i hans dagligdagsrutiner og
oplever, hvilken slags indflydelse disse ændringer har medført på de lokale maldiveres liv.
2018 NORDIC ADVENTURE FILM FESTIVAL

MIT VAND – MIT EVENTYR

ENSVERD RE
IE
PR E M
FF
PÅ NA

INSTRUKTØR: Camilla Hylleberg
MEDVIRKENDE: Christina Hedegård
LAND OG ÅR: Danmark, 2018
LÆNGDE: 8-10 min.

SPROG: Dansk
LOCATIONS: Kattegat, Danmark
UNDERTEKSTER: Engelsk

I august 2018 begiver 43-årige ekstremsvømmer Christina Hedegård sig ud
på sit livs rejse. Hun vil som den første dansker svømme de cirka 100 kilometer fra Asaa i Nordjylland til Hönö ved Göteborg. Svømmeturen forventes
at tage 48 timer, og hun vil klare det uden pauser og uden søvn.
”Mit vand – mit eventyr” er en sanselig fortælling om Christinas udfordrende projekt, hvor hun svømmer for at skabe åbenhed og opmærksomhed
om psykisk sygdom og for at nedbryde fordomme. Det er en fortælling om at
sætte sig et mål for, og om de tanker og oplevelser man får, når man er på
dybt vand i sin egen lille boble.

PAIGE
INSTRUKTØR: Bjarne Salen
MEDVIRKENDE: Paige Alms, Ian Walsh,
Sean Ordonez, Sarah Hauser
LAND OG ÅR: USA, 2018
LÆNGDE: 22 min.
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SPROG: Engelsk
LOCATIONS: Hawaii
PRODUKTIONSSELSKAB: Endlessflow FIlms
UNDERTEKSTER: Engelsk

Følg den bedste kvindelig big wave surfer i verden, Paige Alms, på hendes
rejse i Hawaii for at surfe på de største bølger i verden. Den 27-årige surfer
er selvlært, og gør alt for at være en stor inspirationskilde for den næste
generation af surfere.
Paige Alms er en banebrydende surfer, XXL-prisvinder, stridshest og pioner for kvinders surfing på de store bølger. Denne indsigtsfulde dokumentar
tager dig med ind i Paiges verden og på rejsen til hendes hjemø Maui, hvor
hun træner og forbereder sig mentalt og fysisk på en sæson med barske
forhold, når hun tager ud på sin yndlingsbølge – på det berygtede Jaws spot.

GO SWIM
INSTRUKTØR: David Hay
MEDVIRKENDE: Ian Dare
LAND OG ÅR: Danmark, 2018
LÆNGDE: 6 min.

SPROG: Engelsk
LOCATIONS: Silkeborg, Danmark
UNDERTEKSTER: Dansk

Forestil dig, at du er helt alene et sted i vildmarken langt væk fra alting…
Ingen pulsur, ingen iPhone, ingen at snakke med – bare total isolation. Det er
den fornemmelse, man får ved at svømme i mange af de hemmelige søer, vi
har i Danmark.
Ian Dare har svømmet et helt liv, og nyder den fred og indre ro han får ved
at være helt alene i vandet, hvor der ikke er andre lyde end hans eget åndedræt, der kommer fra hvert armtag, han tager.
ENSVERD RE
IE
PR E M
FF
PÅ NA
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Denne danske kortfilm giver et indblik i den stille verden, der ligger lige
under overfladen. Fotograf David Hay følger Ian Dare på nogle af de smukke
ture, han tager på rundt omkring i den storslåede natur ved Silkeborg.
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EVENTYR: Scenen er sat for et blik ind i eventyret. Her sætter
kun drømmene grænser.
EDIE
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INSTRUKTØR: Simon Hunter
MEDVIRKENDE: Sheila Hancock, Kevin
Guthrie, Amy Manson
LAND OG ÅR: England, 2017
LÆNGDE: 1 time 42 min.

SPROG: Engelsk
LOCATIONS: England
UNDERTEKSTER: Engelsk

Mød Edith Moore, en ældre kvinde, som i kølvandet på sin kontrollerende mands død
beslutter at opfylde en livslang drøm og samtidig overvinde en livstid af bitterhed og
vrede. I en alder af 83 tager Edie ud for at prøve at fange lidt af den magi, hun oplevede som ung pige, ved at klatre på det højeste bjerg i Skotland.
Mod hendes døtres ønske rejser hun til Skotland og ansætter en ung guide, Jonny,
for at få hjælp til at forberede sig på den svimlende opstigning, som hun har foran sig.
Det bliver begyndelsen på et usædvanligt venskab, når Edie skal bestige det imponerende Mount Suilven.
Det er fortællingen om sejr over ulykke og modgang, når Edie begiver sig ud på sit
livs eventyr, og det er med det skotske højlands imponerende kulisser som baggrund.

FÆDRE OG SØNNER
INSTRUKTØR: Andreas Dalsgaard
MEDVIRKENDE: Michael Haslund-Christensen, Søren Haslund-Christensen m.fl.
LAND OG ÅR: Danmark/Sverige

LÆNGDE: 1 time 25 min.
SPROG: Dansk
PRODUKTIONSSELSKAB: Haslund Film
UNDERTEKSTER: Ingen

Michael og hans far, den gamle hofmarskal Søren Haslund-Christensen, er på loftet for
at finde skjulte skatte fra fortiden. Bedstefar Henning var berømt opdagelsesrejsende
og kulturarvs-indsamler blandt mongolske stammer, og Michael har hørt rygter om, at
Henning levede et hemmeligt dobbeltliv som britisk agent og våbensmugler. Nu vil han
finde ud af, om det er sandt. Han vil også gerne have tid sammen med sin far, for Sørens
helbred skranter, og tiden er knap. Han får lokket sin far med på eventyr – som de har
været så mange gange tidligere i deres liv – på en rejse i farfarens fodspor tilbage i tiden
til en historie om kærlighed og afsavn og et storslået spionkomplot, der involverer både
farfar Henning og mægtige imperiers kamp om verdensherredømmet.

THIS MOUNTAIN LIFE (ÅBNINGSFILM)
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INSTRUKTØR: Grant Baldwin
MEDVIRKENDE: Martina Halik, Tania
Halik, Barry Blanchard, Bernhard Thor
LAND OG ÅR: Canada, 2018

LÆNGDE: 78 min.
SPROG: Engelsk
LOCATIONS: Canada og USA
UNDERTEKSTER: Ingen

Den ærefrygt, som bjergrige landskaber fremkalder, er universel. Blandt os lever en
særlig gruppe af mennesker, som ikke er defineret af hverken køn, alder, erhverv eller
baggrund. Til gengæld har de det tilfælles, at de tiltrækkes af bjergene, og at det meste af
deres liv drejer sig om bjerge.
Martina og hendes 60 år gamle mor, Tania, tager på en seks måneder og 2.300 kilometer lang rejse gennem Alaskas ubarmhjertige bjerglandskab. De møder en gruppe af
nonner, som bor i et feriested på bjerget for at være tættere på Gud; en fotograf begravet
i en lavine; en lidenskabelig bjergbestiger; en fokuseret snekunstner; og et par, der har
levet i bjergene uden at være tilsluttet forsyningsnet i næsten 50 år.
Hvad er det, der fører disse eventyrlystne mennesker til at ofre alt – komfort, familie,
personlig sikkerhed – for et liv i bjergene? ”This Mountain Life” skildrer et unikt og fascinerende portræt af menneskelig passion, og er en overvældende naturoplevelse, filmet
på bjergtinderne i British Columbia, Canada.
19

DUGOUT
INSTRUKTØR: Benjamin Sadd
MEDVIRKENDE: Benjamin Sadd, James
Trundle og Bay Nenquiwi
LAND OG ÅR: Storbritannien, 2017
LÆNGDE: 53 min.
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SPROG: Engelsk (spansk, huaorani)
LOCATIONS: Ecuador
PRODUKTIONSSELSKAB: Andanda Media
UNDERTEKSTER: Engelsk

Mennesket har brugt stammebåde af udhulede træstammer i over 8.000 år. Men det
betyder ikke, at det er let at bygge en fra bunden. Det opdager filmskaberen Benjamin
Sadd og kunstneren James Trundle, som begge er fra det sydlige England, på en rejse til
Amazonfloden i Ecuador.
Ben og James har været på flere ’eventyr’ sammen – fra at trække en sofa over det sydlige
England til at svømme længden af en flod i Dorset, hvor vandet kun nåede dem til knæene. At
lave film om deres ture er blevet en del af rejsen. Men det er ikke nok – de vil gøre deres ture til
noget større end dem selv, og med det for øje kommer de på ideen om ”Dugout”.
Filmen dækker deres to måneder lange rejse, dokumenterer deres tid i Huaoranisamfundet, hvor de bor med det indfødte samfund og bygger en stammebåd, for derefter
at rejse med strømmen gennem Ecuadors Yasuni-region – et af verdens mest biodiverse
områder. Det bliver et fantastisk eventyr, du ikke kan gå glip af!
AWARDS: MENAR – Best Film, Mountain Film Festival – Jury Award, Sheffield Adventure Film Festival
(Best Artistic Film – Silver).

JAGTEN PÅ DEN FORSVUNDNE DINOSAUR
INSTRUKTØR: Ole Bendtzen og
Christoffer Dreyer
MEDVIRKENDE: Christoffer Knuth, Mikkel Winther Pedersen, Ole Bendtzen og
Christoffer Dreyer
LAND OG ÅR: Danmark, 2018

ENSVERD RE
IE
PR E M
FF
PÅ NA

LÆNGDE: 4 x 28.30
SPROG: Dansk
LOCATIONS: Congo, Danmark og England
PRODUKTIONSSELSKAB: Pipeline
Production
UNDERTEKSTER: Dansk

Christoffer Knuth driver Knuthenborg Safaripark, er lensgreve i 13. generation, og så er
han en ivrig og erfaren eventyrer og dinosaur-entusiast. Han har i lang tid hørt rygter om,
at der skulle leve en dinosaur dybt inde i den Congolesiske jungle. Dinosauren bliver kaldt
Mokele Mbembe, og lever ifølge lokale stammefolk i en sø i en meget utilgængelig del af
junglen. Ifølge overleveringer skulle den mest af alt ligne en såkaldt ‘langhals’.
Christoffer Knuth vil bevise, at den findes, så han planlægger en ekspedition dertil. På
missionen har han inviteret DNA-forskeren Mikkel Winther, som er ekspert i at sekventere DNA i jord og vand. Mikkel kan ved hjælp af sit avancerede udstyr finde DNA-spor,
der skal føre ekspeditionen frem til Mokele Mbembe, og bevise dens eksistens. Sammen med dokumentaristen Ole Bendtzen og fotografen Christoffer Dreyer tager de på
et vaskeægte eventyr for at dokumentere forløbet og – forhåbentlig i sidste ende – filme
Mokele Mbembe.

PS – Der vises et afsnit fra serien til smug-premieren på serien, og du kan møde seriens
instruktør samt nogle af de medvirkende.

FØLG MED PÅ N.A.F.F.’S HJEMMESIDE
ADVENTUREFILMFEST.DK
ELLER FØLG OS PÅ FACEBOOK
WWW.FACEBOOK.DK/
NORDICADVENTUREFILMFESTIVAL
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2018 NORDIC ADVENTURE FILM FESTIVAL

ÆNDENDE OPLEVELSER

PROGRAM
CINEMATEKET
KØBENHAVN
TIRSDAG 20. NOVEMBER
KL.19.00

NAFF ÅBNINGSFILM: THIS

FREDAG 23. NOVEMBER
KL. 17.30

MOUNTAIN LIFE (S. 19)
KL. 21.30

+ NORTH OF NIGHTFALL (S. 13)

STILL ALIVE - DRAMA ON MT.

KL. 19.15

KENYA (S. 11)

KL. 17.30

YEAR OF THE BISON (S. 13)

KL. 18.00

SPOR I MØRKE (S. 8)

KL. 19.30

RUNNING FOR GOOD (S. 16)

KL. 20.00 THE EMPIRE OF WINDS (S. 7)

KL. 21.30

THE IRON COWBOY - THE STORY OF
THE 50-50-50 (S. 13)

ONSDAG 21. NOVEMBER

KL. 21.30

MOTHER EARTH (S. 11)

FÆDRE OG SØNNER (S. 19)

KL. 19.30

NOW OR NEVER (S. 6)
+ COUPLES (S.6)
+ EVOLUTION O F DREAMS (S. 6)
+ PAIGE (S. 17)

KL. 21.15

THERE’S ALWAYS NEXT SEASON (S. 7)

KL. 21.30

ULTRA (S. 14)

LØRDAG 24. NOVEMBER

GOBI (S. 14)
+ EUPHORIA, INDESCRIBABLE

KL. 14.00

RITZAU-PRISEN (S. 4)

ADVENTURE (S. 16)

KL. 15.45

EDIE (S. 19)

KL. 18.30

// AWARDSHOW // (S. 4)

KL. 19.00

ADDICTED TO ALTITUDE (S. 10)

KL. 21.30

GAMBLE – A MTB MOVIE (S. 11)

KL. 21.30

ZABARDAST (S. 7)

TORSDAG 22. NOVEMBER
KL. 17.30

BONINGTON MOUNTAINEER (S. 10)

KL. 19.15

DANSKE OUTDOOR MOMENTS:
GO SWIM (S. 17)
+ MIT VAND - MIT EVENTYR (S. 17)
+ OMVEJE (S. 8)

SØNDAG 25. NOVEMBER
KL. 14.30

+ THE MOMENT (S. 8)

THE IRON COWBOY - THE STORY OF
THE 50-50-50 (S. 13)

+ MY HOME, YOUR PARADISE (S. 16)

KL. 16.30

THE EMPIRE OF WINDS (S. 7)

KL. 19.30

THE RUN (S. 14)

KL. 19.10

DANSKE OUTDOOR MOMENTS:

KL. 21.30

THIS MOUNTAIN LIFE (S. 19)

KL.21.30

JAGTEN PÅ DEN SIDSTE DINOSAUR (S.20)

GO SWIM (S. 17)
+ MIT VAND - MIT EVENTYR (S. 17)
+ OMVEJE (S. 8)
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+ THE MOMENT (S. 8)
+ MY HOME, YOUR PARADISE (S. 16)
KL. 20.30 GOBI (S. 14)

+ EUPHORIA, INDESCRIBABLE (S. 16)
KL. 20.45 DUGOUT (S. 20)

KØBENHAVN
Cinemateket
Gothersgade 55, 1123 København K
www.cinemateket.dk
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Vi tager forbehold for eventuelle programændringer.

2018 NORDIC ADVENTURE FILM FESTIVAL

Se det endelige program adventurefilmfest.dk
samt på biografernes egne hjemmesider.

ØST FOR PARADIS
AARHUS
LØRDAG 1. DECEMBER
KL. 12.00
KL. 14.00

THIS MOUNTAIN LIFE (S. 19)
GOBI (S. 14)
+ EUPHORIA, INDESCRIBABLE (S. 16)

KL. 16.00

THE IRON COWBOY - THE STORY OF
THE 50-50-50 (S. 13)

KL. 18.00

MIT VAND – MIT EVENTYR (S. 17)
+ MY HOME, YOUR PARADISE (S. 16)
+ PAIGE (S. 17)
+ EVOLUTION OF DREAMS (S. 6)

KL. 20.00 THERE’S ALWAYS NEXT SEASON (S. 7)

SÆRARRANGEMENTER
Har du svært ved at vælge, hvilke film, du
skal ind og se? Så er her et par anbefalinger på særlige arrangementer, som du ikke
bør misse på festivalen!

JENTER PÅ EVENTYR
Gør dig klar til en action-fyldt aften med masser af
girlpower præsenteret af Jenter På Eventyr. Der vil
være reception efterfølgende.
Denne aften indebærer følgende film:

Now Or Never
Couples
Evolution of Dreams
Paige
Dørene åbner fredag d. 23. november kl. 19:30

SØNDAG 2. DECEMBER

DANSKE OUTDOOR MOMENTS

KL. 13.30

GAMBLE – A MTB MOVIE (S. 11)

KL. 15.00

TO BE ANNOUNCED

KL. 17.00

ULTRA (S. 14)

Kom med til en perlerække af de nyeste danskproducerede adventure kortfilm præsenteret af
folkene bag filmene. 5 kortfilm - 100% outdoor.
Denne aften indebærer følgende film:

KL. 19.00

ZABARDAST (S. 7)
+ NOW OR NEVER (S. 6)

Go Swim
Mit Vand - Mit eventyr
Omveje
The Moment
My Home, Your Paradise
Premiere torsdag d. 22. november kl. 19.15

EN AFTEN MED LØBEFILM
Du kan ikke undgå at blive inspireret og
motiveret af dette års fantastiske løbefilm!
Denne aften indebærer følgende film:

Year of the Bison
Running For Good
Gobi
Euphoria, Indescribable Adventure
Dørene åbner onsdag d. 21. november
kl.17:30 - ca. kl.23:00

AWARDSHOW 2018

AARHUS
Øst for Paradis
Paradisgade 7, 8000 Aarhus C
www.paradisbio.dk
NORDIC ADVENTURE FILM FESTIVAL 2018

Kan du ikke bestemme dig, men vil gerne have
et skud adventurefilm og møde folkene bag
filmene? Så kom med til årets awardshow i Asta
Bar med efterfølgende reception.
Dørene åbner lørdag d. 24. november
kl.17:30 - ca. kl.23:30
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BUFF ® is a registered trademark property of Original Buff, S.A.
(Spain)

100%

LIGHT
MERINO WOOL

MERINO WOOL

BUFF® er et uundværligt tilbehør til alle udendørs aktiviteter året rundt.
Find Buff® i din lokale ski- outdoor- løbe- eller sportsbutik, eller få det fulde overblik på www.buff.dk

COOL

125g/m2

Lightweight Merino Wool Hat
Lightweight Merino Wool
Multifunctional Headwear
Comfortable and natural 100% Merino
Wool products designed for low and
medium intensity outdoor activities.

SEAMLESS
Versatile all-season performance.

www.buff.com

