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Král z ostrova Bastøy
Norsko, 2010,  
drama, 120 min.
Natočeno na motivy skuteč-
ných událostí. V roce 1915 přichá-
zí do nechvalně známé polepšovny na 
ostrově Bastøy sedmnáctiletý Erling, který zabil 
v sebeobraně. Má jasný plán, musí utéci dříve, 
než mu bude osmnáct, kdy bude převezen do 
vězení pro dospělé. Postupně se spřátelí s ostat-
ními chovanci a jeho rozhodnutí utéci sám je 
podrobeno zkoušce. 

  
Výpadky proudu
Švédsko, 2012, 
komedie, 95 minut
Telefonní společnost UNICOM stojí na pokraji 
krachu. Ředitel Tord se ji snaží zachránit. Kenneth 
má odevzdat čtvrtletní výkaz hospodaření, ale 
počítače se proti němu spikly. Ani jeho milostný 
život za moc nestojí. Briggita si léčí fobii z pavou-
ků. Záhadný výpadek proudu zkomplikuje už tak 
složitou situaci a změní život všem hlavním hrdi-
nům, zvláště technikům Rolandovi a Jörgenovi, 
kteří jsou přítomni na místě poruchy.

Kon-Tiki
Norsko, 2012, drama, 118 min.
Na Oscara nominované drama sleduje legendár-
ní plavbu norského mořeplavce a dobrodruha 
Thora Heyerdhala, během které se v roce 1947 
pokusil společně se svými pěti přáteli přeplavit 
Tichý oceán a tak dokázat Thorovu teorii o tom, 
že Polynésie byla osídlena z Jižní Ameriky.

  
Adamova jablka
Dánsko, 2005, komedie, 90 min.
Může být pro Boha problém, když se jeden neo-
nacista rozhodne upéci jablkový koláč? Kultuv-
ní dánská komedie plná absurdního humoru.

  
Tak jako v nebi
Švédsko, 2004, drama, 132 min.
Švédský film o jednom malém pěveckém sbo-
ru a o snech, které se splní.

Ticho
Finsko, 2011,
 drama, 111 min.
Během druhé světové války bylo Finsko jediným 
státem, který mrtvé vojáky pohřbíval doma. Mrt-
ví byli soustřeďováni ve shromažďovacích stře-
discích ležících bezprostředně za frontovou linií, 
odkud byli dopravováni domů. Film se odehrává 
v jednom takovém středisku, kde skupina mužů 
a žen přebývá mezi životem a smrtí. Kde se dotý-
ká nebe a peklo, hrůza a radost, láska a strach 
 

Ženská za volantem
Švédsko, 2008, 
komedie, 99 min.
Ulla začne pracovat uprostřed värmlandské idyl-
ky šedesátých let jako veterinární asistentka, ale 
ve skutečnosti sní o kariéře rallyového závodní-
ka. Před Birgittou se místo studia v Paříži rýsuje 
jejím otcem naplánovaná budoucnost v podobě 
školy pro hospodyňky a skvělé partie ze soused-
ního statku. Obě spojí síly, aby se v muži domino-
vaném světě pokusily prosadit svůj sen. 
  


