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Forgyldte strimler - Verdens bedste kortfilm
Danmarks Film Akademi er lørdag d. 31. maj værter for en unik filmoplevelse med
verdens bedste kortfilm kl. 9:30 i Grand Teatret.
I samarbejde med Det Franske Filmakademi (Les Cesar Academie des arts et techniques du cinema) har
vi udvalgt et fabelagtigt program bestående af 7 kortfilm, alle vindere af prisen for bedste kortfilm i deres
respektive lokale filmakademi ved prisuddelinger for filmåret 2013. Det er usædvanligt sjældent at
danske biografgængere har mulighed for at se kortfilm i biografen, men med denne visning af ”Forgyldte
Strimler” får publikum chancen for at se det bedste af det bedste fra verdens kortfilmsproducenter.
For første gang er der en dansk film med i programmet, og ellers kommer kortfilmene fra Frankrig,
Sverige, Island, Storbritannien og Canada og er alle fabelagtige eksempler på, hvad kortfilmen som
fortællemåde kan byde på – om det er humor, alvor, tragedie eller virkelighed. (Se filmomtaler nederst).
Kl. 9:30 byder Danmarks Film Akademi velkommen i salen og en repræsentant for Det Franske
Filmakademi vil introducere filmene. Filmene vises samlet med engelske undertekster og visningen varer
ca. 1 t., 50min.
Arrangementet er gratis og åbent for alle filmfans. Billetter kan bestilles på www.grandteatret.dk
Danmarks Film Akademi har som formål er at udbrede kendskabet til og fremme vilkårene for film som
selvstændig kunstart i Danmark. Akademiet ser det som sin fornemmeste opgave at iværksætte alle
former for arrangementer, der kan udbygge kendskabet til filmkunsten i Danmark og står bl.a. bag
uddelingen af Robert Prisen.
Danmarks Film Akademi takker til vores samarbejdspartnere, der gør visningen mulig:
Grand Teatret og Les Cesar.
For yderligere information kontakt venligst bestyrelsesmedlem
Mette Bubandt Aagaard 25 380 350 / metbub@hotmail.com
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Danmarks Film Akademi
Billetter: http://var.ebillet.dk/simple/buy.listtt.aspx?act=Buy&refno=284000&orgno=108&sysno=3
Filmoversigt:
Avant que de tout pedre
Frankrig / 2013 / 30 min / Fiktion
Instruktør Xavier Legrand
2014 Cesar-vinder for Årets Kortfilm
En dreng lader som om, han tager i skole og gemmer sig under en bro. En grædende ung pige venter på en bænk ved
et busstoppested. En kvinde henter dem begge og kører dem til en parkeringsplads ved et supermarked. De står ud

af bilen, kvinden åbner bagagerummet og tager en stor affaldspose ud. Derefter skynder de sig alle tre ind i
butikken…
Room 8
Storbritannien / 2013 / 7 min / Fiktion
Instruktør James W. Griffiths
BAFTA-vinder for Årets Kortfilm
En fange kastes ind i en fængselscelle sammen med en mærkelig og fåmælt medfange og gør en overraskende
opdagelse, der ansporer ham til et flugtforsøg. Men en ondsindet overraskelse afslører cellens hemmeligheder.
On suffucation
Sverige/ 2013 / 7 min / Fiktion
Instruktør Jenifer Malmqvist
2014 Guldbagge-vinder for Årets Kortfilm
En film om de systemer vi underkaster os, ofte ubevidst og nogle gange mod vores vilje. Men det er også en
kærlighedshistorie.
2 Piger 1 Kage
Danmark / 2013 / 13 min / Fiktion
Instruktør Jens Dahl
2014 Robert-vinder Årets Kortfilm
En film om to pigers gensyn efter en traumatisk nærdødsoplevelse. Det er et kammerspil, der rammer ned i de
centrale 10 minutter af 24-årige Julies liv, hvor hun prøver at stille sig ansigt til ansigt med den ubærlige
uretfærdighed og modgang, der er overgået hende. Det er et portræt af en ung kvindes forsøg på at samle
stumperne op og komme videre.
Mademoiselle Kiki et les Montparnos
Frankrig / 2013 / 14 min / animation
Instruktør Amelie Harrfult
2014 Cesar-vinder for Årets Kortfilm
Kiki fra Montparnasse var de store avantgardekunstmaleres utrættelige muse i begyndelsen af det 20. århundrede.
Som vidne til det flamboyante Montparnasse, rev hun sig løs fra sin status som model og blev nattens dronning kunstmaler, avistegner, forfatter og kabaretsangerinde.
Whale Valley
Island/ 2013/15 min / Fiktion
Instruktør Gudmundur Arnar Gudmundsson
2014 EDDA-vinder for Årets Kortfilm
I et barsk og øde landskab udspiller en lille familieskæbne sig under det store himmelhvælv. De to brødre er stærkt
forbundne og afhængige af hinanden. Især den yngste bror bekymrer sig meget om storebrors humørsvingninger. For
de kan vise sig at være fatale. For dem begge.
Noah
Canada / 2013 / 17 min / Fiktion
Instruktør Patrick Cederberg & Walter Woodman
Canadian Screen Award-vinder for Årets Fiktionskortfilm
En historie, der udelukkende foregår på en teenagers computerskærm og som følger kærlighedsforholdet mellem
Noah, som har givet navn til filmen, og hans veninde i et fascinerende studie af adfærd og kærlighed i den digitale
æra.

