OPLEV DET VIRKELIGE EVENTYR PÅ DET
STORE LÆRRED!
Dirtbags, Lunatics, Psychos, Fishpeople og Sea Gypsies! Der søges i den grad grænser
i filmene på årets Nordic Adventure Film Festival, som åbner for dørene i næste uge i
Cinemateket til over 35 film om de virkelige eventyr.
Når Nordic Adventure Film Festival (N.A.F.F.) tirsdag d. 21. november 2017 blænder op for en
række af verdens bedste adventurefilm, er det fortsættelsen af en stærk tradition om en dansk
adventurefilmfestival, som har fundet sted 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-filmgenre, hvor dedikerede filmfolk og
eventyrer fra hele verden drager mod Danmark for at vise tidens eventyr på det store lærred i
et land uden høje bjerge.
”At det kan lykkedes festivalen at bringe de bedste, største og mest interessante produktioner
til landet i biografkvalitet og uden at gå på kompromis med kvaliteten, 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,” udtaler festivaldirektør Bugge Holm Hansen.
35 film – 100% eventyr
Årets program byder de bedste danske og internationale adventurefilm inden for eventyr, surf,
kajak, klatring, løb, bjergbestigning, ski og snowboard. Ens for alle filmene er, at de hylder
eventyret og lysten til at ville ud i naturen og udfordre sig selv! Ligesom en markant
fællesnævner er, at stort set ingen af festivalens ellers finder vej til de Skandinaviske biografer.
Helt til grænsen – og over!
Lige inden programmet til dette års festival blev offentliggjort, ændrede én af årets hovedfilm
sig pludselig fra at være en film om en levende legende til at blive et minde om én af
klatreverdenens helt store pionerer og enfant terrible, der gjorde alt det, man ikke må – og
mere til. Den 30. oktober 2017 døde det 94-årige klatrefænomen Fred Beckey, som er et
kæmpe navn inden for klatring i USA og var kendt som den originale amerikanske ‘dirtbag’klatrer, der siden 1940’erne har været kendt for sine utallige første stigninger. 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 klatrere ved at stjæle deres ruter såvel som kærester.
Åbningsfilmen Dirtbag har bl.a. vundet priserne ’Best Feature-Length Mountain Film’ og
’People’s Choice Award’ på årets BANFF 2017. Instruktøren, Dave O'Leske, som har brugt 10 år
på at lave filmen, vil være tilstede på festivalen og præsentere til den anden visning af filmen.
Årets program er om noget fyldt med eventyrer og atleteter, der udfordrer grænserne i de
prisvindende film. Fra den uerfarne 58-årige Ian Evans i filmen Lunatic, som planlægger en
ekspedition som den ældste canadier, der nogensinde har stået på ski langs kysten fra Antarktis
til Sydpolen – til filmen Sea Gypsies, hvor en række entusiastiske eventyrere krydser
verdenshavene i en håndbygget sigøjnerbåd – til Fishpeople, om en række mennesker, der har
dedikeret deres liv til havet, hvor de finder en ro og dybere mening i vandets vildskab og
forunderlige verden. Derudover byder festivalen også på den længe ventede snowboardfilm med
én af verdens bedste og ikoniske snowboardere Travis Rice. Filmen Depth Perception er intet
mindre end en visuel bombe og viser det ypperste inden for snowboarding, når de blænder op
for de vildeste locations, linjer og tricks.
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Og hvis du tror, at det kun er hankøn, der går til kanten, kan du godt tro om igen. Festivalen er
fyldt med hardcore kvinder, der får dine eventyr til at se kedelige ud! Vi har samlet nogle af de
bedste film med kvindelige atleter til visning Girlpower på det store lærred.
NAFF Awards
Lørdag d. 25. november hylder festivalen årets film med et awardshow i Cinemateket, hvor
filmene bl.a. kan vinde prisen for Årets Bedste Film, Årets Bedste Danske Film, Årets
Actionsportsfilm, Årets Talentpris og Juryens Specialpris.
Velkommen til mange fantastiske eventyr!

PRAKTISK INFO
> SE HELE PROGRAMMET FOR FESTIVALEN (PDF)
> LÆS MERE PÅ ADVENTUREFILMFEST.DK
> SE TRAILEREN TIL N.A.F.F. 2017
> FØLG FESTIVALEN PÅ FACEBOOK/NORDICADVENTUREFILMFESTIVAL
> SE ØVRIGT PRESSEMATERIALE
KØBENHAVN
21. – 26. november 2017
Cinemateket
Gothersgade 55
1123 København K
tlf. 33 74 34 12
Billetsalget er startet og billetter kan købes online på det direkte link HER
Priser: 85 kr. 275 kr for et rabatkort til 4 filmpakker for 3 filmpakkers pris.
Awardshowet koster 30 kr.
AARHUS
1.-3. december 2017
Øst For Paradis
Paradisgade 7
8000 Aarhus C
Billetsalget er startet og billetter kan købes online på det direkte link HER
Pris: 85 kr.
Ønskes billeder, info eller interviews med instruktører fra disse eller andre af festivalens film kan du
skrive en mail til info@adventurefilmfestival.dk eller ringe til projektchef Sofie Hvitved på 20770144.
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