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Ditte og Louise erobrer Byens Bio
Den dag på stranden vises mandag til onsdag, se sidste uges omtale her.

Så er det nu! Ditte og Louise fra den
populære tv-comedyserie er tilbage – nu på
film. Det kvindelige tv-komikerpar Ditte og
Louise er ikke længere så succesrige som
før i tiden, og i kraft af deres fremskredne
alder hænger de spændende kvinderoller i
den mandsdominerede filmbranche ikke på
træerne. Louise er klar til at acceptere
situationen, men da Ditte forklæder sig som
mand og begynder at få nye rolletilbud,
skaber det splid mellem de to veninder.
Ditte Hansen og Louise Mieritz går til stålet i deres satire over film-, tv- og teaterverdenen.
De udfordrer mændene, os og hinanden, og undervejs krydser de adskillige grænser.
Anmelderne er vilde med filmen. Jyllands-Postens Nanna Frank Rasmussen skriver: ”Her
er lårklaskende jokes indlejret i social relevans, der er propfyldt med kærlighed til og
loyalitet over for hovedpersonerne, og så er det hele rodfæstet i en genkendelig og også
ofte tragikomisk virkelighed.” Ekstra Bladets Henrik Queitsch vil bare have mere af det
hele! Hansen og Mieritz har selv skrevet manuskriptet, instruktøren er Niclas Bendixen, og
ud over vores to divaer kan vi glæde os til at se blandt andet Anders W. Berthelsen i en
rigtig manderolle!
Iqbal og den indiske juvel kan ses i
weekenden. Filmen er nummer tre om den livlige
dreng Iqbal og hans familie. Iqbals tante Fatwa
tildeles hæderstitlen Vogter af Den Indiske Juvel,
og familien skal med til Indien for at overvære
ceremonien. En uheldig episode med Iqbals
klasse får ham bortvist fra skolen, og hans far
bestemmer, at sønnen skal blive hjemme. Iqbal
aftaler hemmeligt med Fatwa, at han kan starte i
en skole i New Delhi. Men da juvelen bliver
stjålet, og Iqbals far sigtes, må Iqbal og hans
venner gå i aktion, og jagten går gennem New
Delhis gader!
Oliver Zahle har instrueret filmen der baserer sig
på Manu Sareens bøger.
Søndagsklassikeren åbner sæsonen med
Barndommens Gade fra 1986. Filmatiseringen af
Tove Ditlevsens erindringsbaserede roman fra 1943
er instrueret af Astrid Henning Jensen og har Sofie
Graabøl i hovedrollen. I andre roller ses blandt andet
Vigga Bro og Carl Quist Møller.
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