UGE 36
Ser du månen, Daniel – Toy Story 4
Once Upon a Time ... in Hollywood vises mandag til onsdag, se omtale her.

Ser du månen, Daniel er historien om en af de mest
spektakulære kidnapningssager i nyere tid. Hovedpersonen er
den unge danske freelancefotograf Daniel Rye, der sad 398
dage som gidsel hos terrororganisationen Islamisk Stat i
Syrien sammen med flere andre udlændinge, blandt andet
den amerikanske journalist James Foley. I filmen følger vi
Daniels kamp for overlevelse i fangenskab, hans venskab
med James, og hvordan hans familie hjemme i Danmark
håndterer frygten for, at deres søn aldrig kommer hjem. Midt i
krisen står den danske gidselforhandler Arthur, der får en afgørende rolle i befrielsen af
Daniel. Baseret på bestseller-bog. Esben Smed spiller hovedrollen som Daniel Rye, her
kun et år siden han fik kæmpesucces med en anden karakterrolle, nemlig Per i "LykkePer". En anden stor rolle udfyldes af Anders W. Bertelsen, der også er medinstruktør på
filmen. Hovedinstruktøren er Nils Arden Oplev, der tidligere har fået stor ros for
instruktionen af blandt andet "Mænd der hader kvinder" (2009) og "Kapgang" (2014).
Historien er baseret på journalist og forfatter Puk Damsgårds bestseller af samme navn.
DR´s filmanmelder Per Juul Carlsen er bevæget over filmen og skriver blandt andet: ” Den
vil gerne videst muligt ud, ud for at fortælle om respekt, menneskekærlighed og håb i en
tid præget af konfliktopblusning og hadprædikener. Og som sådan rammer den rent.”
Det er ikke overraskende at ”Ser du månen, Daniel” allerede er udtaget som en af tre
kandidater til at blive indstillet som Danmarks officielle Oscar-bud.
Søndag den 8/9, har Byens Bio premiere på et nyt tiltag. Danske film der vises i biografen,
vil den sidste søndag i spilleperioden blive vist med danske undertekster. Grunden er at
mange mennesker oplever at det kan være vanskeligt at få fat i alle replikkerne i nye film
og tv-serier, selv om de er på dansk. Det kan skyldes moderne udtale, dialekt eller
optageforholdene der jo ofte er direkte ”on location”. Især hørehæmmede forventes at få
glæde af underteksterne.
Og så er der oprør i Legetøjsland! Lørdag og søndags eftermiddagsforestilling er ”Toy
Story 4”, fortsættelsen til Pixars trilogi om legetøjet der bliver levende lige så snart
menneskene ikke kigger på det. Historien i denne fjerde film handler om tiden efter at den
nu voksne Andy forærede sit legetøj til den lille pige Bonnie. Woody er slet ikke hendes
yndlingslegetøj, men han tager sig pligtskyldigt af hende, også på hendes første skoledag
hvor hun er helt ulykkelig over alle de nye børn som hun slet ikke kender. Da Bonni og
hendes forældre tager på udflugt, og
Bolettes nye, hjemmelavede legetøj
ved navn Forky stikker af, agter Woody
at finde ham hvilket fører ham ud på en
rejse, hvor hans opfattelse af, hvad
legetøj bør være, bliver sat på prøve.
Se nærmere på www. byensbio.dk og
www.facebook.com/ByensBio
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