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Král z ostrova Bastøy
Norsko, 2010,  
drama, 120 minut
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. 

Tak jako v nebi
Švédsko, 2004, 
drama, 132 minut
Světoznámý dirigent Daniel Daréus musí náh-
le ze zdravotních důvodů přerušit svou kariéru. 
Vrací se do vesnice na severu Švédska, do místa, 
kde strávil své dětství. Netrvá dlouho a je požá-
dán, aby si přišel poslechnout zkoušku kostelní-
ho sboru, který se schází každý čtvrtek na faře. 
Stačí přijít a dát pár dobrých rad. Takovou pros-
bu nelze odmítnout. Proti své vůli se Daniel stává 
sbormistrem. Sbor se vyvíjí a roste. Daniel si dělá 
přátele i nepřátele. A najde lásku.

Kokpit
Švédsko, 2012, 
komedie, 95 minut
Komedie o muži, který ze dne na den přichází 
o vše, práci, manželku i domov. A tak mu nezbývá 
nic jiného, než se uchýlit k dramatickému řešení, 
které otřese celým jeho dosavadním životem.

Kon-Tiki
Norsko, 2012, 
drama, 118 minut
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.

Jen v zrcadle, jako v hádance
Norsko, 2008, 
drama, 91 minut
Cecílie je nemocná, leží v  posteli a povídá si 
s  andělem Arielem. Vedou spolu zvláštní roz-
hovor. Ariel chce vědět, jaké je to být člověkem 
a Cecílii na oplátku prozradí, jak žijí andělé. Film 
je natočený podle knihy Josteina Gaardera.

Výpadky proudu
Švédsko, 2012,  
komedie, 95 minut
Telefonní společnost UNICOM stojí na pokraji 
krachu. Ředitel Tord se ji snaží zachránit. Ke-
nneth má odevzdat čtvrtletní výkaz hospo-
daření, ale počítače se proti němu spikly. Ani 
jeho milostný život za moc nestojí. Briggita si 
léčí fóbii z pavouků. Záhadný výpadek proudu 
zkomplikuje už tak složitou situaci a změní  ži-
vot všem hlavním hrdinům, zvláště technikům 
Rolandovi a Jörgenovi, kteří jsou přítomni na 
místě poruchy.


