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Forsidefoto: Fra filmen ”Lunatic”

Tryk: 

VELKOMMEN TIL NORDIC ADVENTURE FILM 
FESTIVAL 2017! 

- 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 om 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 
en udsøgt passion for gamle Knud Rasmussen film. I dag er N.A.F.F. 
et europæisk omdrejningspunkt for en international adventure-film-
genre, hvor dedikerede filmfolk og eventyrer fra hele verden bidrager 
aktivt til at vise tidens eventyr på det store lærred i et land uden høje 
bjerge.  

Ambitionen har fra starten været at vise tidens bedste film til alle med 
eventyr i blodet! Og det 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 kunne vise -  samt understøtte - en stærk dansk adventurefilm 
produktion, har været glasuren på lagkagen. 

At det kan lykkedes os at bringe de bedste, største og mest interes-
sante produktioner til landet, uden at gå på kompromis med kvalite-
ten, er noget af det, vi er stolte af som festival, og det handler for os 
om at skabe en festival i Danmark, som 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 lan-
det, når vi afholder festivalen. Kom ind og se nogle gode adventurefilm 
-  måske også i en genre, som 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 25. 
november kl. 18.00 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 internatio-
nalt - hvor der ellers ofte er lukkede porte. 

N.A.F.F. 2017 arrangeres i samarbejde med Det Danske Filminstitut, 
Friluftsland, Columbia, Buff, Innovasjon Norge, Nordisk Friluftskom-
pani, GripGrab, Det Danske Spejderkorps, LøbeMagasinet, Løberne.
dk, Luksus.land og Mowedo.com, 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, som støtter 
miljøet! 

Velkommen til mange fantastiske eventyr!

Bugge Holm Hansen,  Sofie Hvitved og resten af NAFF teamet

Læs mere om festivalen, se trailers og køb billetter på adventurefilmfest.dk 
Hold dig opdateret på www.facebook.com/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 2017

ÅBNINGSFILM: DIRTBAG: THE LEGEND OF FRED BECKEY

INSTRUKTØR: Dave O’Leske
MEDVIRKENDE: Fred Beckey 
LAND OG ÅR: USA, 2017 

LÆNGDE: 96 min 
SPROG: Engelsk 

Lige inden programmet til dette års festival skulle offentliggøres, ændrede denne film sig pludselig fra at være en film 
om en levende legende til at blive en film til minde om én af klatreverdenens helt store pionerer og enfant terrible, der 
gjorde alt det, man ikke må – og mere til. Fred Beckey døde i en alder af 94 år d. 30. oktober 2017.

Fred Beckey var et kæmpe navn inden for klatring i USA og var kendt som den originale amerikanske ‘dirtbag’-klatrer. 
Hans navn har været forbundet med mystik, beundring og forundring siden 40’erne, og hans utallige første stigninger 
gjorde ham til en af vor tids største klatrere. Men Fred Beckey var også en yderst kontroversiel karakter, og i løbet af 
hans lange liv nåede han at gøre sig upopulær hos mange andre klatre ved at stjæle deres ruter såvel som kærester. 
Instruktøren, Dave O’Leske, har været 10 år undervejs med denne film, som er et must see, hvis man er klatrer, vild 
med historie og gerne vil bag en af de mest episke klatrelegender.

AWARDS: Filmen har vundet priserne ’Best Feature-Length Mountain Film’ og ’People’s Choice Award’ på BANFF 2017.

SKANDINAVISK 
PREMIERE

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 
EFTERFØLGENDE  I CINEMATEKET. 

PRIS: 30 KRONER
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Sjove og unikke oplevelsesture i sneen, på fjeldet og på vandet 
Vi tilbyder ture og kurser indenfor nordisk friluftsliv, med aktiviteter som fjeld-
ski, vandring, topture, klatring, packraft, familieuger og meget mere.
Kontakt os, og fyld rygsækken med oplevelser.

Kom på aktive rejser i de nordiske lande 

Vinterfriluftsliv på snesko 

Pulktur gennem Rondane

Fjeldskikursus - hytte til hytte

Randonné for begyndere

Familieuger

Kanotur i vildmarken

Brekursus for begyndere

Packrafttur over Hardangervidda

Ti toppe til fods over 2000 meter

Ture og kurser

+47 465 23 617                   info@nordiskfriluftskompani.no                   www.nordiskfriluftskompani.no

171101_Annonce A5.indd   1 01/11/2017   15.13
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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.

ELBRUS

DEPTH PERCEPTION

INSTRUKTØR: Laurent Jamet 
MEDVIRKENDE: Thibaud Duchosal, Lucas 
Swieykowski
LAND OG ÅR: Frankrig, 2017
LÆNGDE: 68 min

SPROG: Engelsk
LOKATION: Rusland 

KATEGORI: Snowboard
INSTRUKTØR: Chip Taylor & Chris Murphy
MEDVIRKENDE: Travis Rice, Bryan Fox, 
Robin Van Gyn & Austen Sweetin 
LAND OG ÅR: USA, 2017
LÆNGDE: 61 min

SPROG: Engelsk 
LOKATION: British Columbia, Canada
PRODUKTIONSSELSKAB: Rubble & Helio 
Film Production

Så er den her endelig! Den nye snowboardfilm med Travis Rice og en håndfuld 
af verdens bedste snowboardere, der bliver sluppet løs på bjergene i Canada. 
Forvent intet mindre end en visuel bombe og det ypperste inden for snowboar-
ding, når de blænder op for de vildeste locations, linjer og tricks. Hvis du så 
filmen ”Art of Flight”, som festivalen havde programmet på programmet i 2011, 
ved du, hvad der venter. Det er en film med store episke scener, som skildrer 
både rusen og dramaet, der er forbundet med at tage snowboardet helt ud til 
kanten. En must-see film for alle riders!!

Tag med på en fastisk rejse til Kaukasus og mødet med Elbrus - Europas 
højeste top (5.642m). Her har skiløberne Thibaud Duchosal og Lucas Swieykow-
ski ikke kun sat sig som mål at bestige toppen, men også at lære det sagn-
omspundne bjergområde at kende. Filmen ”Elbrus” har i år allerede vundet 
”Best Movie Award” ved Swiss Mountain Film Festival & ”Diable d’Or Mountain 
Documentary Award” på Festival International du Film Alpin. Tag med til toppen 
og få svaret på, hvorfor Elbrus bør stå på din bucketliste. 

INSTRUKTØR: Sandra Lahnsteiner
MEDVIRKENDE: Janina Kuzma og Sandra 
Lahnsteiner
LAND OG ÅR: Østrig, 2017 
LÆNGDE: 8 min

SPROG: Engelsk
LOKATION: British Columbia, Canada
PRODUKTIONSSELSKAB: Shades of 
Winter

“Crossroads” er en 8 minutter lang roadmovie om veninderne og skierne 
Janina Kuzama og Sandra Lahnsteiners tur gennem British Columbia, Canada. 
Med et stærkt venskab som rød tråd tager “Crossroads” dig med på atleter-
nes jagt efter powder og det bedste skiløb, dette fyldt med lige dele latter og 
roadtrip overraskelser. 

Filmen er instruktør og freeskier Sandra Lahnsteiners ’aberdabei’ til sine 
tidligere prisbelønnede film ”Shades of Winter” (2013), ”Pure” (2014) og ”Bet-
ween” (2016). I “Crossroads” bryder Sandra med rutinerne og viser flabet alt 
det, hun elsker ved skisporten, og hvad det giver hende af rejser, oplevelser 
og venskaber. 

CROSSROADS

SKANDINAVISK 

PREMIERE

SKANDINAVISK 

PREMIERE

DANSK 

PREMIERE
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ROOKIES

EISODUS

INSTRUKTØR: Victor Daggberg
MEDVIRKENDE: Johnn Andersson and 
Tom-Oliver Hedvall
LAND OG ÅR: Sverige, 2017 

LÆNGDE: 25 min
SPROG: Engelsk 
LOKATIONER: Sverige, Norge

Den svenske skifilm ”Eisodus” giver os en skiers refleksion fra en smeltende 
virkelighed. ”Eisodus” er som sådan en film om skiløb, menneskets følsomme 
forhold til naturen, og hvordan vi skiløbere påvirker vores klima. Dette er 
uden tvivl en anderledes skifilm, der vil inspirere dig til en mere ydmyg livs-
stil, og som ønsker at få os til at leve i harmoni med og beundre det vilde, som 
stadig findes. Filmen stikker til os for at søge forskellene mellem by og natur, 
men samtidig også lade os være bevidste om lighederne. 

INSTRUKTØR: Charlotte Percle
MEDVIRKENDE: Elisabeth Gerritzen, Carl 
Renvall, Yann Rausis, Sam Lee.
LAND OG ÅR: Schweiz, 2017 
LÆNGDE: 50 min

SPROG: Engelsk 
LOKATION: Verbier, Schweiz

Som navnet antyder, er dette en film om rookies. Dette er både instruktør og fotograf 
Charlotte Percle første film og de 4 hovedpersoner første oplevelse ved Freeride 
World Tour. 

“Rookies” handler om de fire atleter Elisabeth Gerritzen, Carl Renvall, Yann Rausis, 
Sam Lees vej fra begynder til tops inden for freeride skiing -  dette i en fint indpakket 
blanding af klassisk dokumentar og traditionel skifilm. Filmen er produceret i det 
schweiziske skimekka Verbier, hvor størstedelen af holdet bag filmen også kommer 
fra. Sporene sættes af tre lokale verbiere Elisabeth Gerritzen, Carl Renvall, Yann Rau-
sis og en enkelt skør kiwi Sam Lee. Filmen viser den uundgåelige blanding af stress, 
press og euphoria, atleterne oplever ved at nå ‘the next level’ inden for freeride skiing. 
Vi følger deres rejse og erfaringer inden deres første deltagelse i ‘Freeride World 
Tour’. Tips og erfaringer uddeles af sportens gamle veteraner, og de fire rookies 
lærer efterhånden, hvordan de skal fokusere deres energi og præstation på dagen for 
at beholde deres plads på touren.

FINDING THE LINE 
INSTRUKTØR: Bjarne Salén 
MEDVIRKENDE: Anna Segal, Nat Segal, Greg 
Hill, Lorraine Huber, Mike Douglas, Brad Sills, 
Professor Barbara Meyer, Giulia Monego, 
Morgan Salén
LAND OG ÅR: Australien, 2017 

LÆNGDE: 40 min 
SPROG: Engelsk
LOKATIONER: Australien, Frankrig, Canada, 
USA

Mød to kvindelige skiløbere (og søskende) fra Australien, som beslutter sig for at møde 
deres dybeste frygt for bedre at opnå deres fulde potentiale. I filmen følger vi dem i deres 
jagt på den perfekte linje og oplever, hvordan de håndterer farlige situationer - både fysisk 
og følelsesmæssigt – helt forskelligt. Den ene beregner sine handlinger og undgår risici, 
hvor det er muligt, mens den anden konfronterer sin frygt uden altid at overveje konse-
kvenserne. Men begge tilgange har resulteret i store slag. 

Imens pigerne forbereder sig på den ultimative skitur til Alaska; mekkaet for ekstreme 
skiløb, søger de viden og erfaringerne fra videnskabelige eksperter, performance-
trænere og andre eliteatleter. Med de fantastiske bjerge fra Australien, Canada, Frankrig 
og Alaska som baggrund, vil “Finding The Line” belyse frygt og dets begrænser for os; 
uddanne søstrene og publikum, om hvordan man forstår både den ekstreme og daglige 
frygt.

SKANDINAVISK 

PREMIERE

DANSK 

PREMIERE

DANSK 

PREMIERE
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KLATRING: Kom med ind i klatrernes univers, når N.A.F.F. 
stiller skarpt på tidens bedste klatrefilm.

DE TRE NORDVÆGGE
INSTRUKTØR: Alastair Lee.
INSTRUKTØR: Camilla Hylleberg
MEDVIRKENDE: Kenneth Jensen, Mikkel 
Frese. Esben Seir, Camilla Hylleberg m.fl.
LAND OG ÅR: Danmark, 2017

LÆNGDE: 30 min
SPROG: Dansk
LOKATION: Schweiz, Italien, Sverige og 
Danmark

Kom med på bestigningen af tre italienske nordvægge med danske klatrer 
Kenneth Jensen sammen med hans makkere. Filmen tager dig med under 
forberedelserne til tre klassiske nordvægge i Alperne, selve klatringen og 
tankerne om sikkerheden og de risici, de tog under turen. Filmen er lavet af 
Camilla Hylleberg, som i 2016 vandt prisen for ”Årets Bedste Danske Film” 
med filmen “A Sandstone Paradise” på festivalen, så der er store forventnin-
ger til årets film.

IN GORA 

INSTRUKTØR: Andy Collet
MEDVIRKENDE: Leo Taillefer, Thomas 
Delfino, Jules Bonnaire m.fl.
LAND OG ÅR: Frankrig, 2017
LÆNGDE: 44 min 
SPROG: Engelsk/ Fransk

LOKATION: Østrig/Slovenien/Bulgarien/
Makedonien/Montenegro
UNDERTEKSTER: Engelsk

Hvad sker der, hvis man som famillie står af rotteræset, køber en skolebus, 
laver den om til et kørende hostel - og drager ud for at finde eventyret? ”In 
Gora” er en øko-minded film, der viser en anden måde at leve på. Filmen 
byder på en måneds skirejse gennem 6000 km og 13 lande, hvor de lokale 
miljømæssige problemer bliver drøftet, men filmen byder også på gode, sjove 
historier undervejs. Filmen viser en sammensmeltning af passionen for ski, 
snowboarding samt rejser med mange givende møder med lokalbefolkningen, 
der taler om miljøproblemer. 

SKANDINAVISK 

PREMIERE

PREMIERE

STEP UP 

INSTRUKTØR: Mikkel Lima
MEDVIRKENDE: Thomas Blaabjerg
LAND OG ÅR: Danmark, 2017 
LÆNGDE: ca. 20 min 

SPROG: Dansk
LOKATION: Danmark, Sverige, Schweiz 
UNDERTEKSTER: Engelsk

Følg den danske klatrer Thomas Blaabjerg i hans jagt på at lukke sit hidtil 
hårdeste projekt ‘Never ending story 8B+’ i Magic Wood i Schweiz, hvor han 
samtidig prøver at skubbe den danske bouldergrad et niveau op. Denne 
kortfilm viser Thomas som en ung talentfuld og ambitiøs klatrer, der i en sej 
kamp prøver at rykke sine grænser - der både er et forbillede for det danske 
klatremiljø, men også andre unge klatrere. Dette er filmen til dig, der elsker 
spænding på de skrå bjergsider.

PREMIERE
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STIRB LANGSAM 

INSTRUKTØR: Jakob Schweighofer, Simon 
Platzer
MEDVIRKENDE: Michael Wohlleben
LAND OG ÅR: Østrig, 2017
LÆNGDE: 16 min 

SPROG: Engelsk
LOKATION: Ehrwald

“Stirb Langsam” er et portræt om alpinisten Michi Wohlleben og hans impo-
nerende ambitioner om isklatring. Igen og igen yder han toppræstationer og 
er fuldstændig draget af intensiteten ved isklatring. Michi virker umiddelbart 
ustoppelig. Indtil den dag hvor det stopper brat, da hans krop pludselig viser 
sine begrænsninger efter en banal træning. Fra det ene øjeblik til det næste er 
Michis verden vendt på hovedet. Det virker tvivlsomt, om han nogensinde ville 
nyde klatringen igen.

Filmen fortæller intensivt afhængigheden af klatringen hos en person, hvor vi 
følger op- og nedturene i kampen om at finde ambitionerne igen. 

BREAK ON THROUGH (REEL ROCK 12)

INSTRUKTØR: Matty Hong
MEDVIRKENDE: Margo Hayes 
LÆNGDE: 25 min 
LAND OG ÅR: USA, 017 

LOKATION: Frankrig & Spanien
SPROG: Engelsk
PRODUKTIONSSELSKAB: Sender Films

I moderne klatring er 5,15 toppen af sværhedsskalaen -  en karakter opnået 
af kun få mænd og aldrig af en kvinde. Margo Hayes, en ung 19-årig kvinde 
fra Boulder, Colorado, er fast besluttet på at ændre dette. I filmen følger vi 
den unge, ambitiøse kvindes forsøg på at bestige nogle af de sværeste stig-
ninger. Hun vil være den første kvinde, der opnår denne status. For at være 
tættere på verdens hårdeste klatreruter, er hun flyttet til Europa, hvor hun 
træner og klatrer med målet om at lykkes på to af de mest ikoniske 5,15’er i 
Frankrig og Spanien.

PSYCHO VERTICAL

INSTRUKTØR: Jen Randall
MEDVIRKENDE: Andy Kirkpatrick
LAND OG ÅR:  England, 2017 

LÆNGDE: 64 min 
SPROG: Engelsk 
LOKATION: Yosemite

Hvordan ser Englands mest hardcore klatrer ud? Et er sikkert, hvis du mødte Andy 
Kirkpatrick på gaden eller i baren, ville du med sikkerhed ikke tænke, at det er 
ham. Ikke desto mindre klatrer Andy, der hvor andre ikke gør, og det i no nonsens 
stil, som vil overraske de fleste. I filmen ”Psycho Vertical” kommer i med på en 
18-dages solobestigning af El Capitan i Yosemite. En bestigning, som giver et intimt 
portræt af en af tidens mest spændende klatrepersonligheder. Filmen er inspreret 
af hans bog af samme navn og dykker ned i temaer, om hvorledes vi ser os selv i 
tiden, faderskabet samt om vores handlinger skaber os.

Andy er stærkt ordblind og har alligevel formået ikke kun at blive en fantastisk 
klatre, men også at blive en prisbelønnet forfatter. Han er en stolt og beskyttende 
far, men kan alligevel ikke lade være med igen og igen at teste sig selv på nogle af 
verdens længste og sværeste ruter, helt alene.
 
AWARDS: Filmen har vundet prisen som ”Best Climbing Film” ved BANFF 2017.

SKANDINAVISK 

PREMIERE

SKANDINAVISK 

PREMIERE
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STUMPED (REEL ROCK 12)

INSTRUKTØR: Cedar Wright & Taylor 
Keating
MEDVIRKENDE: Maureen Beck
LÆNGDE: 25 min 

LAND OG ÅR: USA, 2017 
LOKATION: Colorado, USA
PRODUKTIONSSELSKAB: Reel Rock
SPROG: Engelsk

”Jeg ønsker ikke at være kendt som den enarmet-klatrer. Jeg vil bare være en god 
klatrer,” siger Maureen Beck. Maureen Beck er født med kun en hånd, men på trods 
af dette, har det ikke stoppet hende fra at udmærke sig i en sport, der historisk har 
været afhængig af at have de fleste lemmer intakt. Hun klatrer ruter, der er 5,12 på 
sværhedsgraden, men hun er ikke her for at være en inspiration. ”Folk siger: ‘Se, en 
enarmede klatrer, nu har jeg ingen undskyldninger. Jeg tænker, du har aldrig haft 
nogen undskyldninger i første omgang.” Maureen er her for at bestige ruter -  og det 
med en blodig stump, der hjælper hende med at komme til toppen.

Maureen klatrede for første gang i 12-års alderen og er fortsat lige siden da. Gennem 
en masse træning i områderne i New England, udviklede hun sit potentiale som en 
enhånds- klatrer, der i dag har gjort hende til en ambitiøs klatrer med et umætteligt 
drive til at skubbe hendes selv helt til grænsen, hvad enten det er træning til konkur-
rencer eller at finde en sprække, hun kan skubbe sin ‘stump’ ind for at nå toppen. 
Maureen Beck ønsker at vise, at adaptive atleter kan klatre lige så vel som nogen 
anden - eller endda bedre. 

SAFETY THIRD (REEL ROCK 12)

INSTRUKTØR: Cedar Wright
MEDVIRKENDE: Brad Gobright 
LÆNGDE: 27 min

LAND OG ÅR: USA, 2017 
LOKATION: Boulder, USA 
SPROG: Engelsk

For de fleste klatrere kommer sikkerheden i første række, men Brad Gobright er absolut 
ikke som de fleste klatrere. Morgenmaden består af daggamle donuts og med en uhindret 
frygt for at falde, skubber dette unge talent grænserne for soloklatring uden reb. Efter 
at have overlevet et par store uheld, er Brad fast besluttet på at lave sin dristigste rute til 
dato.

Filmen viser et portræt af Brad Gobright, der klatrer steder, de fleste af os aldrig ville 
drømme om - uden reb. Brad er ikke kendt af mange, men har afsluttet nogle af de mest 
udfordrende og ikoniske stigninger i tradklatring, blandt andet Yosemite, The Greater 
Sierra, Squamish, Red Rock og Eldorado Canyon, og derudover har han rekorden på 
under 30 minutter på Eldos Naked Edge rute og arbejder på at etablere en ny hastigheds-
rekord på El Capitan. Brad er blevet kaldt den ”næste store klatre-solist” i vores tid.

ABOVE THE SEA (REEL ROCK 12)

INSTRUKTØR: Josh Lowell
MEDVIRKENDE: Chris Sharma 
LÆNGDE: 17 min 
LAND OG ÅR: USA, 017 

LOKATION: Mallorca, Spanien
SPROG: Engelsk
PRODUKTIONSSELSKAB: Red Bull Media 
House and Sender Films Co-Production

Chris Sharma er uden sammenligning manden, når det kommer til fænomenet 
”deep water soloing”. For 10 år siden satte han standarden for alle andre, da han 
klatrede en helt spetakulær bue på Mallorca. I denne film vender Chris Sharma 
atter tilbage til den Mallorca, målet er at etablere tidens hårdeste deep water solo 
rute. Kom med på en spektakulær og smuk klatretur. 
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MTB: Mærk spændingen og suset på mountainbike både rundt 
om i verden og i vores egen baghave i Danmark.

TRAILBUILDER 
INSTRUKTØR: Jakob Carlsen
MEDVIRKENDE: Esben Hauerbach Kronborg
LAND OG ÅR: Danmark, 2016
LÆNGDE: ca. 7 min 

SPROG: Dansk
LOKATION: Danmark 

“Trailbuilder” er en film om Esben fra Jylland. Han laver trails til mountainbikes. Det er 
historien om en filosofisk mand, der reflekterer over naturen, over hvordan vi bruger 
den, og hvorfor vi ikke bruger den mere. Og han er trailbuilder, som lever og ånder for 
at komme ud i naturen og samtidig give sin egen glæde ved naturen videre til andre. For 
Esben er det at køre på sin mountainbike, der er den katalysator, hvormed han bevæger 
sig ud i landskabet. Men uanset hvilken type naturelsker du er, så vil du nyde hvert et 
minut af denne flotte historie.

Dette er en film, der giver publikummet lov til at komme helt under huden på Esbens 
historie, der skaber en nærværende fortælling på trods af filmens korte længde. 

AWARDS: Filmen har vundet ”Årets Korte Indslag - tv/web” til Årets Pressefoto 2017.

DEATHGRIP

INSTRUKTØR: Clay Porter, Brendan Fairc-
lough og Chris Seager
MEDVIRKENDE: Brendan Fairclough

LAND OG ÅR: USA, 2017 
LÆNGDE: 53 min
SPROG: Engelsk 

De seneste to år har Brendan Fairclough and Clay Porter rejst verden tyndt med 
et enkelt mål: At vise mountainbiking fra en ny side. Med dem har de en gruppe af 
verdens mest progressive og indflydelsesrige riders til at skubbe til MTB sportens 
grænser. ”Deathgrip” har en mission om at udfordre tyngdekraften, teknologien og 
det menneskelige potentiale. Filmen kombinerer Brendan Faircloughs definerende 
mountainbikestil med Clay Porters visuelle overlegenhed. Tilsammen giver dette 
en actionpacked film med et uafbrudt tempo, der når nye højder, niveau og intensi-
tet for MTB film som genre.

SKANDINAVISK 

PREMIERE

FLOW

INSTRUKTØR: Christian Schmidt, Joachim 
Hellinger
MEDVIRKENDE: Harald Philipp
LAND OG ÅR: Tyskland, 2016 

LÆNGDE: 11 min
SPROG: Tysk
UNDERTEKSTER: Engelsk

At køre downhill på MTB er ikke kun det, der får smilet frem hos Harald Philipp. 
Smilet kommer heller ikke frem, hvis han udfører et af sine farligste hop og vender 
på stierne i det ekstreme terræn. Når Harald Philipp er på sin mountainbike i 
Dolomitterne, er han på jagt efter alt andet end et adrenalinkick - nemlig flow. Den 
særlige tilstand, hvor alt bare føles helt rigtigt: Hvor selvtilliden overvinder frygten, 
og cyklen og rytteren bliver til én. Det er dét, der bringer smilet frem hos Philipp.  
Men hvad er det, det indebærer dette specielle øjeblik, som kan kaldes flow? Og 
hvor finder man det? Kun på en mountainbike i yderst ekstreme nedfarter? Filmen 
“Flow” giver en fortælling om Harald Philipps oplevelse af flowet, når han kører 
mountainbike. 

SKANDINAVISK 
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Powder Keg™ Jacket

At Columbia, when the cold front hits, we head 

outside to test our gear. We don’t stop until 

everything we make is warm enough so you 

can stay out there in any condition.

#TESTEDTOUGH

CSC_AD_DRY_WARM_215x285mm.indd   2 12/10/2017   15:40
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EVENTYR: Scenen er sat for et blik ind i et eventyr. Her sætter 
kun drømmene grænser.

INSTRUKTØR: Paul Diffley
LAND OG ÅR: England, 2017 
LÆNGDE: 53 min 

SPROG: Engelsk
LOKATION: Spanien

Filmen ”The Ario Dream – The Quest for Europe’s Deepest Cave” tager pub-
likum med til udforskningen af Arios dybe grotter i Picos de Europa bjergene 
i Nordspanien. Vi følger de seneste 2016/17 grotteekspeditioner, hvor cavere 
forsøger at lave de sidste forbindelser, der kan resultere i det dybeste grot-
tesystem i Europa. “The Ario Dream” er en gribende ekspedition om grotte-
forskning, der involverer underjordiske lejre og kompleks logistik, hvor straf-
fen for uforudsete nødsituationer eller problemer har alvorlige konsekvenser. 
Vi får lov til at følge med, når grotte-dykkerne langsomt bevæger sig ned i det 
ukendte, hvor redning ikke er en mulighed. Spændingen, der opstår, når hver 
enkelt dykker forsvinder ned i det ukendte dyb, er ægte.

THE ARIO DREAM - THE QUEST FOR EUROPE’S DEEPEST CAVE  

INSTRUKTØR: Philippe Woodtli
MEDVIRKENDE: Géraldine Fasnacht, 
Nathalie Winter
LAND OG ÅR: Schweiz, 2016

LÆNGDE: 27 minutter
SPROG: Engelsk
LOKATION: Schweiziske Alper, Bern, Mt. Vully

Mont Rose, den højeste bjergkæde i Schweiz med ”Dufourspitze” som højeste 
top, er hjemsted for det længste bjergpas i Alperne, kaldet Marinelli. Det pas 
er også en drøm. Géraldine Fasnachts drøm. I årevis har hun haft et ønske om 
at flyve wingsuit gennem passet.

Filmen “4634 - Perception The Mountain Within” er en poetisk rejse, der tager 
publikum gennem Géraldine Fasnachts enestående liv, hvor forberedelsen, 
bestigningen, flyvningen, glæden ved flyvningen og fornemmelsen af grænse-
løs frihed i allerhøjeste grad er i fokus. I denne film deler Géraldine sin filosofi 
og synspunkt på bjerget med os gennem inspirerende budskaber, der sætter 
livet i perspektiv.

4634 - PERCEPTION THE MOUNTAIN WITHIN

SKANDINAVISK 
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LUNATIC

INSTRUKTØR: Kent Allison
MEDVIRKENDE: Ian Evans
LAND OG ÅR: Canada, 2016 

LÆNGDE: 60 min 
SPROG: Engelsk
LOKATION: Antarktis, Sydpolen  

Hvornår bliver man for gammel til at forfølge sine drømme? “Lunatic” er fortællingen om 
en mand og hans ønske om at følge i sine barndomsheltes fodspor, også selvom han er 
kommet op i alderen. I en alder af 58 år begynder Ian Evans at reflektere over sin moti-
vation for eventyret, hvilket leder ham i retningen af hans næste store eventyr, som skal 
blive hans hidtil største: En ekspedition til Sydpolen. Ian vil være den ældste canadier, der 
hidtil har stået på ski langs kysten fra Antarktis til Sydpolen, en tur som kun 300 menne-
sker før ham har gennemført. Filmen følger Ian helt fra starten med planlægning af turen, 
og hvad der hører til af fundraising og træning. 

AWARDS: Filmen har bl.a. vundet prisen for ”Best Documentary” til Sunrise Filmfestival 
2016 samt prisen ‘”Best of The Fest” til CKFF 2017.

SKANDINAVISK 

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

CLIMBING HIGHER
INSTRUKTØR: David Cálek
MEDVIRKENDE: Radek Jaroš
LAND OG ÅR: Tjekkiet, 2015
LÆNGDE: 100 min (1 time, 20 min)

SPROG: Tjekkisk, Slovakisk  
LOKATION: Himalaya 
UNDERTEKSTER: Engelsk

”Climbing Higher” er en historie om beslutsomhed og om at overvinde fælles og 
personlige grænser. Radek Jaroš er den første tjekke og bare én ud af 15 personer i 
verden, der har opnået enhver bjergbestigeres drøm: At bestige Himalayas Krone, de 14 
bjerge i verden på over 8000 meter. 

Ved filmens start mangler Radek kun et af de mere end 8000 meter høje bjerge i ræk-
ken, nemlig K2. Heldigvis har han taget et kamera med på turen, så man som seer får 
lov til at være med på hele hans K2-ekspedition. Det mest majestætiske bjerg af dem 
alle er pludselig inden for rækkevidde for alle, der beundrer dem, men som aldrig vil 
forsøge at erobre det. Vi er vidne til både Radek Jaroš frygt og triumfer, og man føler 
den byrde, der opleves på så utrolige højder, når hvert enkelt skridt og vejrtrækning 
bliver en kamp. “Climbing Higher” er mere end en film om en historisk rekord inden for 
tjekkisk bjergbestigning, det er også en film om en persons evne til at overkomme de 
mest ekstreme forhindringer, både fysisk og psykisk. Seeren får lov til at komme med 
og opleve naturens skønhed i 8000-meters højde på verdens mest sagnomspundne 
bjerg. 

AWARDS: Filmen har været nomineret til en lang række priser og har blandt andet 
vundet prisen for ”Best Feature-Lenght Mountain Film” til BANFF i 2016.

  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.

NORDISK EXTREM MARATON - EN FILM OM FAR & SØN 

INSTRUKTØR: Rune Kæseler og David Hay 
MEDVIRKENDE: Thure Fuhrmann Kjær og 
Far Ernst
LAND OG ÅR: Danmark, 2017 

LÆNGDE: 37 min 
SPROG: Dansk 
LOKATION: Silkeborg

Den danske løber Thure Fuhrmann Kjær, også kendt som ekstrem-Thure og ad-
ventureraceren, har inviteret sin far Ernst på 72 år med til Nordisk eXtrem Maraton i 
Silkeborg. Vi følger far og søn før, under og efter det 2 etapes O-løb, hvor de på de 45-55 
km både får prøvet kræfter med bakker, sumpe og skal passere den smukke Gudenå. 
Der findes ruter til forskellige niveauer, og både til trail og O-løb ved Nordisk eXtrem 
Maraton. Thure og Ernst er tilmeldt O-løbet X35, ca. 2 x 17,5 km i fugleflugt, som regnes 
med, alt efter brugen af kort og kompas, at blive til omkring et halvmarathon om dagen. 

Thure Fuhrmann Kjær har ikke ikke fået sin hang til udfordring og adventure ud af 
ingenting. Far Ernst har ifølge ham selv løbet siden engang i 60’erne, og deres humor og 
engagement giver en smittende fortælling og beskrivelse af løbet. Filmen er som sådan 
en inspirerende film om far og søn på tur, alle de forskellige muligheder og niveauer, 
der findes inden for løb, samt om et særligt løb i næsten eventyrlige omgivelser.

SKANDINAVISK 
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BOSTON - THE DOCUMENTARY

INSTRUKTØR: Jon Dunham
LAND OG ÅR: USA, 2017  
LÆNGDE: 114 min (1 time, 54 min) 

SPROG: Engelsk 
LOKATION: Boston 

“Boston – The Documentary” er den første feature dokumentar om verdens mest 
legendariske løb - The Boston Marathon. Filmen fortæller historien om det ikoniske 
løb helt fra den ydmyge start med bare 15 løbere til i dag. Udover at fremhæve 
begivenheden som det ældste årlige tilbagevendende marathon i verden, frem-
hæver filmen også mange af de vigtigste øjeblikke i mere end et århundredes 
løbshistorie. The Boston Marathon er på mange måder det løb, der har banet vejen 
for det moderne og populære marathon, vi kender i dag. I kølvandet på det tragiske 
bombeangreb under løbet i 2013 viser dokumentaren forberedelserne og overvejel-
serne omkring det 118’ende Boston Marathon et år efter. Her ser vi, hvordan løbere 
og arrangører sammen skaber et mindeværdigt løb, der igen placerer Boston 
Marathon som et af de mest betydningsfulde løb i verden.

THE HARD WAY - AN ULTRA RUNNER PUSHES 90 

INSTRUKTØR: Jeremy Lurgio & Erik 
Petersen
MEDVIRKENDE: Bob Hayes
LAND OG ÅR: USA, 2017 

LÆNGDE: 20 min 
SPROG: Engelsk 
LOKATION: USA 

Mød Bob Hayes - manden som er det levende bevis på, at man sagtens kan løbe langt, 
selv om man er oppe i årene. Filmen “The Hard Way” er en opløftende og rørende 
historie om menneskets evne og drive til fortsat at gøre det, de elsker selv sent i livet. 
Bob Hayes på 89 år løber næsten hver eneste dag. Når han ikke løber, flækker han sit 
brænde ved håndkraft, passer sine køer og tapper sit ahorntræ for sirup. “I don’t need 
to do things the easy way, I need to do things the hard way because I have the time and it 
keeps me in shape,” fortæller Hayes. 

Filmen følger Bob Hayes under hans træning til Bighorn Ultra Marathon på 50 km, det 
sidste løb han løb med sin kone, inden hun døde for 9 års siden af Alzheimers. Instruk-
tørerne har fulgt Bob i mere end et år og både været med under livets prøvelser og 
triumfer. Den følger også hans daglige rutiner med at fodre køerne, flække brænde 
og træne til løbene. Bob er en sand ‘løbebums’, der kører i timevis for at komme til det 
næste løb, sover bag i sin bil og løber så meget som muligt. Han er en kompleks og 
inspirerende personlighed, hvis tilgang til løb og livet kan lære os alle noget.

THE UNKNOWN RUNNER

INSTRUKTØR: Boudewijn de Kemp 
MEDVIRKENDE: Geoffrey Kipsang Kamworor, 
Haile Gebrselassie, Patrick Sang, Stephen 
Kiprotich, Jos Hermens, Renato Canova mm. 
LAND OG ÅR: Holland, 2013 

LÆNGDE: 70 min (1 time 10 min)
SPROG: Engelsk
LOKATION: Holland/Kenya/Schweiz/Tyskland
UNDERTEKSTER: Engelsk

Du kender måske navnet Geoffrey Kipsang Kamworor, men kender du historien bag manden, 
løberen, kenyaneren, hans drøm og kamp for at blive en af verdens bedste løbere? “The 
Unknown Runner” er en historie om Geoffrey Kipsangs vej mod toppen, der ikke blot bød på 
et naturtalent, men også en kamp om at nå dertil, hvor han er nu. Filmen tager os bag om en 
løbeverden, hvor vi følger Kipsang fra hans ydmyge begyndelse i sit hjemland og i træningslej-
ren i Kaptagat, hvor han forbereder de internationale arrangementer, og dermed chancen for 
at repræsentere sit land, til den endelige debut til Berlin Marathon.
Dokumentaren giver mere end blot et indblik i Kipsangs løbekarriere. Det er også en historie 
om kulturelle forskelle. I Vesten er løb en sport – men i Afrika er det også stadig en transport-
form og ikke mindst en mulighed for at slippe ud af fattigdom. Hvordan træner de afrikanske 
løbere, der er blevet fremtrædende på den internationale løbe scene. Hvad driver dem? 
Watch and learn!

SKANDINAVISK 
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ADD

SURF & VAND: Bliv kastet ud i de høje bølger, når vi viser 
film, der er dedikeret til et liv i bølgerne.

FISHPEOPLE
INSTRUKTØR: Keith Malloy
MEDVIRKENDE: Dave Rastovich, Kimi 
Werner, Ray Collins, Mathi Drollet, Eddie 
Donnellan & Lynne Cox. 
LAND OG ÅR: USA, 2017

LÆNGDE: 48 min 
SPROG: Engelsk 
LOKATION: Australien, Tahiti, Hawaii, 
Californien 

“Fishpeople” er historierne om seks personer, der har dedikeret deres liv til havet. 
For nogle er havet forbundet med frygt eller fare, mens det for andre betyder uanede 
mængder af sjov, frihed og mulighed for at leve livet til fulde. Denne nye dokumentar 
er instrueret af surferen Keith Malloy og produceret af Patagonia, dedikeret til alle 
dem, der elsker og lever for havet. Dette er en film, der handler om de virkninger, 
havet har på os fortalt igennem en surfer, en UV jager, en undervandsfotograf og en 
gruppe udsatte børn i San Francisco, som finder mening i livet via surf. Alle har det til 
fælles, at de drages af og søger havet, hvor de finder en ro og dybere mening i vandets 
vildskab og forunderlige verden. 

AT VÆLGE SENEGAL

INTO TWIN GALAXIES

INSTRUKTØR: Sofie Kyed
MEDVIRKENDE: Ibra Samb, Jakie Samb, 
Omar Seye, Pape Samba Ndiaye
LAND OG ÅR: 2017

LÆNGDE: 19 min 
SPROG: Wollof/fransk
LOKATION: Ngor, Senegal
UNDERTEKSTER: Dansk

INSTRUKTØR: Jochen Schmoll
MEDVIRKENDE: Ben Stookesberry, Sarah 
McNair-Landry og Erik Boomer
LAND OG ÅR: Tyskland, 2016
LÆNGDE: 52 min 

SPROG: Engelsk
LOKATION: Grønland
PRODUKTIONSSELSKAB: Red Bull Media 
House / Drehxtrem

Journalist, dokumentarist og surfer Sofie Kyed har en mission. Vi hører gang på gang de 
klassiske historier i medierne om migranter fra Vestafrika. Det vil hun ændre på. På et 
besøg i Senegal oplever hun den livsglæde og det håb, som surf har givet en række unge 
drenge, der bruger mest mulig tid på boardet. Især den unge surfer Ibra Samb viser sig at 
have et stort talent.
Filmen, der er mere en journalistisk film end en egentlig surf film, følger unge senegalesi-
ske Ibra Samb og hans drømme om at blive professionel surfer. Ibra Samb har aldrig været 
længere væk end 50 km fra landsbyen Ngor, hvor han er født. Han har aldrig været uden 
for Senegal. Nu bliver han spået en stor international surf karriere, der kan føre ham langt i 
verden. Men Ibra Samb er samtidig en del af en ny generation af unge mænd i Senegal, der 
er stolte af fædrelandet.

Ben Stookesberry, Sarah McNair-Landry og Erik Boomer drømmer har længe 
drømt om Grønland. De ønsker at krydse Grønlands gigantiske indlandsis 
med kites, efterfulgt af en første kajakroning i en smeltevandsstrøm ned ad 
smeltevandsgletscheren. Men Grønland er hårdt terræn - det er en rejse ind i 
et skrøbeligt og farligt paradis. 

Ben Stookesberry, Sarah McNair-Landry og Erik Boomer har modtaget prisen 
som National Geographic “Adventurers of the Year” for denne ekspedition, li-
gesom filmen på BANFF 2017 blev hædret med prisen ”Special Jury Mention”.

DANSK 
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SEA GYPSIES: THE FAR SIDE OF THE WORLD

INSTRUKTØR: Nico Edwards
MEDVIRKENDE: Ayack Wanderer, Clemens 
Gabriel Oestreich, Andy Jamieson, Peter 
Falck, David Bowie, Nico Edwards, Zack 
Byron Smith
LAND OG ÅR: USA, 2016 

LÆNGDE: 77 min (1 time, 17 min) 
SPROG: Engelsk
LOKATION: Chile, Antarktis, New Zealand, 
Mikronesiens Forenede Stater, Salomon-
øerne, Vanuatu

Velkommen ombord på en hensynsløs ekspedition til Antarktis på en håndbygget sigøjner-
båd med en broget besætning med en blandet erfaring for verdenshavene, men med en 
overflod af begejstring og uortodokse løsninger - godt krydret med rigelige mængder 
alkohol og en grundlæggende foragt for autoriteter.

Det er historien om en iskold og uforudsigelig ekspedition, som ikke helt går som forventet. I 
2014 sejlede båden ”Infinity” til Antarktis som en del af 8000 sømil rejse over det sydlige Oce-
an fra New Zealand til Patagonia via Cape Adare og Rosshavet, hvor de ender med at kæmpe 
mod en orkan af is uden at være klar over, at de rent faktisk sejler længere sydpå end noget 
andet sejlfartøj i 2014. Under rejsen møder besætningen ligeledes den radikale miljøgruppe 
Sea Shepherd, som er i gang med en aktion mod den illegale japanske hvaljagt i Antarktis.

Filmen handler om passionen for at være på havet og det tætte bånd, som opstår mellem de 
moderne søfarer, som søger eventyret uden for Alfarvej. Det handler om miljøaktivisme, det 
simple liv, de daglige udfordringer og ikke mindst et råt eventyr, der ikke er for hvem som 
helst. Filmen dokumenterer en lang, sej rejse, der viser, hvad det kræver - mentalt, fysisk og 
nautisk - når man vælger at bevæge sig ud på sådan et eventyr. 

AWARDS: Filmen har blandt andet vundet ”Best Adventure Film” på Vancouver Internatio-
nal Mountain film, ”Best Feature” til Lookout Wild Film Festival, samt ”Jury Award” til New 
Zealand Mountain Film Festival.

SKANDINAVISK 
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UNA, UNAC, VRBAS & CETINA - A BALKAN BOATING ROADTRIP

INSTRUKTØR: Jacob Kastrup Haagensen
MEDVIRKENDE: Jacob Kastrup Haagen-
sen, Jeremie Lamart, Sandra Zulic & 
Senad Zulic Bijeli, Tristan Tonnel
LAND OG ÅR: Danmark/Sverige, 2017
LÆNGDE: 16 min

SPROG: Engelsk, bosnisk
LOKATION: Bosnia & Herzegovina, 
Kroatien
UNDERTEKSTER: Engelsk

Kom med den danske eventyrer Jacob Kastrup Haagensen på en packraf-
ting roadtip til fire floder på Balkan. En tur med to venner, der knapt kender 
hinanden på et whitewater eventyr i en dårlig lejebil med to små oppustelige 
både i beboede grotter, på slingrede bjergveje og ikke mindst ned af vandfald 
og strømme på Bosnias og Kroatiens flotte kalkstensfloder -  hvis navne kan 
være en mundfuld at udtale. Hvad kan gå galt? En film om eventyr og modet til 
at springe ud, hvor vandet er dybt. 

     

FØLG MED PÅ N.A.F.F.’S HJEMMESIDE 
ADVENTUREFILMFEST.DK 

ELLER FØLG OS PÅ FACEBOOK 
WWW.FACEBOOK.DK/
NORDICADVENTUREFILMFESTIVAL
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PROGRAM
CINEMATEKET
KØBENHAVN

KØBENHAVN
Cinemateket

Gothersgade 55, 1123 København K
www.cinemateket.dk

NB! Billetter til København skal afhentes 

senest dagen før den enkelte visning. På selve 

dagen er der afhentning 45 minutter før.

Vi tager forbehold for eventuelle programændringer. 

TIRSDAG 21. NOVEMBER

KL.18.45 ÅBNINGSFILM: DIRTBAG  (S. 4)

KL. 21.15 TRAIL BUILDER (S. 11)

 + FLOW (S. 11)

 + DEATH GRIB  (S. 11)

ONSDAG 22. NOVEMBER

KL. 17.00 THE HARD WAY (S. 15)

 + NORDISK EXTREM MARATON (S. 14)

KL. 19.00 THE UNKNOWN RUNNER (S. 15)

KL. 19.30  BOSTON MARATON MOVIE (S. 15)

KL. 21.30  DEPTH PERCEPTION (S. 6)

FREDAG 24. NOVEMBER

KL. 17.30 ROOKIES  (S. 7)

KL. 19.00 THE ARIO DREAM  (S. 13)

KL. 19.15 EISODUS (S. 7)

 + IN GORA (S. 8)

KL. 21.00 UNA, UNAC, VRBAS & CETINA (S. 17)

 + STEP UP (S. 11)

 + DE TRE NORDVÆGGE (S. 8) 

 + STIRB LANGSAM (S. 9)

KL. 21.15 CROSSROADS (S. 6)

 + FINDING THE LINE (S. 7)  

 +  4634 - PERCEPTION  (S. 13)

SØNDAG 26. NOVEMBER

KL. 18.45 INTO TWIN GALAXIES (S. 16)

KL. 19.00 UNA, UNAC, VRBAS & CETINA (S. 17)

 + STEP UP (S. 11)

 + DE TRE NORDVÆGGE (S. 8) 

 + STIRB LANGSAM (S. 9)

KL. 21.00 REEL ROCK 12 (S. 9+10)

KL. 21.15 CLIMBING HIGHER (S. 14)

TORSDAG 23. NOVEMBER

KL. 17.30 LUNATIC  (S. 13)

KL. 19.15 DIRTBAG (S. 4)

KL. 19.30 ELBRUS  (S. 6)

KL. 21.30 AT VÆLGE SENEGAL (S. 16)

 + FISH PEOPLE (S. 16)

KL. 21.45 REEL ROCK 12 (S. 9+10)

LØRDAG 25. NOVEMBER

KL. 15.45 SEA GYPSIES: THE FAR SIDE 

 OF THE WORLD (s. 17)

KL. 18.00 // AWARDSHOW //   (s. 4)

KL. 19.15 EISODUS (S. 7)

 + IN GORA (S. 8)

KL. 21.30 PSYCHO VERTICAL (S. 9)

KL. 21.45 TRAIL BUILDER (S. 11)

 + FLOW (S. 11)

 + DEATH GRIB  (S. 11)



19NORDIC ADVENTURE FILM FESTIVAL 2017

TIRSDAG 21/11 (KBH) + FREDAG 
01/12 (AARHUS)
MTB film på det store lærred

Trailbuilder | Flow | Deathgrip

FREDAG 24/11 (KBH) + LØRDAG 
02/12 (AARHUS)
Klatrefilm og dansk eventyr på det store lærred

Una, Unac, Vrbas & Cetina | Step up | 
De Tre Nordvægge | Stirb langsam

TORSDAG 23/11 (KBH) + FREDAG 
01/12 (AARHUS)
Surf & eventyr på det store lærred

At vælge Senegal | Fishpeople

ONSDAG 22/11 (KBH) + SØNDAG 
03/12 (AARHUS)
Løbefilm på det store lærred

The Hard Way | Nordisk eXtrem Maraton | 
The Unknown Runner  | 
Boston – The Documentary (kun i Kbh)

AARHUS
Øst for Paradis

Paradisgade 7, 8000 Aarhus C
www.paradisbio.dk

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

ØST FOR PARADIS 
AARHUS

TEMADAGE

FREDAG 1. DECEMBER

KL. 18.45 ÅBNINGSFILM: DIRTBAG (s. 4)

KL. 19.00 AT VÆLGE SENEGAL (s. 16)

 + FISH PEOPLE (s. 16)

KL. 20.45 TRAIL BUILDER (S. 11)

 + FLOW (S. 11)

 + DEATH GRIB  (S. 11)

LØRDAG 2. DECEMBER

KL. 18.00 UNA, UNAC, VRBAS & CETINA (S. 17)

 + STEP UP (S. 11)

 + DE TRE NORDVÆGGE (S. 8) 

 + STIRB LANGSAM (S. 9)

KL. 18.15 EISODUS (S. 7)

 + IN GORA (S. 8)

KL. 19.45 REEL ROCK 12 (S. 9+10)

KL. 20.00 CROSSROADS (S. 6)

 + FINDING THE LINE (S. 7)  

 +  4634 - PERCEPTION  (S. 13)

FREDAG 24/11 (KBH) + LØRDAG 
02/12 (AARHUS)
Skifilm på det store lærred

Eisodus | In Gora  | Rookies (kun i Kbh)

FREDAG 24/11 (KBH) + LØRDAG 
02/12 (AARHUS) 
Girlpower på det store lærred

Crossroads | Finding the Line | 
4634 – Perception The Mountain Within

Er du vild med enten ski, klatring, surf, MTB eller løb, så 
har vi nu gjort det nemmere for dig at vælge, hvilke dage 
du ikke skal misse på festivalen. På vores temadage har 
vi samlet nogle af de bedste film inden for hver kategori, 

som vi mener, at du skal tage ind og se.

SØNDAG 3. DECEMBER

KL. 14.30 THE HARD WAY (S. 15)

 + NORDISK EXTREM MARATON (S. 14)

KL. 16.15 THE UNKNOWN RUNNER (s. 15)

KL. 18.00 CLIMBING HIGHER (s. 14)



NÅR DU HELST 
VIL HÆNGE UD 
MED NATUREN

VI SIKRER DIG DET BEDSTE UDSTYR

Besøg os i København, Lyngby, Roskilde, Odense, Kolding, Aarhus, Aalborg og på friluftsland.dk
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