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Nervepirrende dansk thriller i Byens Bio
Sommeren 1993 vises mandag til onsdag, se sidste uges omtale her.

Den nye danske thriller Den skyldige
foregår en nat på en dansk
alarmcentral. Her modtager
politibetjenten Asger Holm et
nødopkald fra en kvinde. Det går op for
ham at hun er kidnappet - men så bliver
forbindelsen afbrudt. Asger kan kun
arbejde gennem telefonen, men det
afholder ham ikke fra at gå ind i jagten
på kidnapperen, og han kaster sig ud i
et kapløb mod tiden for at finde og
redde kvinden ud fra de få oplysninger, han har. Snart finder han ud af at der er mere på spil end han
først havde regnet med.
Den skyldige foregår i real time på en enkelt location. Det er ret usædvanligt, men projektet lykkes
for den kun 30-årige instruktør, spillefilmsdebutanten Gustav Möller. Især fordi Jakob Cedergren
har den altoverskyggende hovedrolle som politibetjenten Asger Holm, en desperat mand der selv
kæmper med en række dæmoner. Filmen er solgt til 90 lande og modtog publikumsprisen på
filmfestivalen Sundance i USA. Den får masser af ros af anmelderne. Nanna Frank Rasmussen fra
Jyllands-Posten skriver: ”...forbandet godt håndværk med en fabelagtig Jakob Cedergren i
hovedrollen, og alene for hans præstation bør man gå i biografen.”
Filmen er en del af Biografklub Danmarks program.
Eftermiddagsfilmen er en fransk animationsfilm, Junglebanden.
Den forældreløse pingvin Monrad er blevet opfostret af huntigeren Natacha i junglen. Trods det
usædvanlige arrangement er Monrad faldet godt til mellem aber, tudser og flagermus. Og da den
diabolske koalabjørn Igor og hans bavianhåndlangere truer med at udradere hele junglen og alle
dens beboere, må Monrads junglebande gå i aktion. Det viser sig at Monrad har lidt af en tiger i sig!
Filmen er baseret
på tv-serien af
samme navn, og
den er skrevet,
instrueret og
produceret af det
franske hold der
også har stået bag
tv-serien.
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