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Kon-Tiki
Norsko, 2012, drama, 118 minut
Na Oscara nominované drama sle-
duje legendární plavbu norského moře-
plavce 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.

  
3x Simo
Finsko, 2012, komedie, 89 minut
Komedie o dvou zlodějích v Helsinkách, o tom, 
jak se z Lasseho stal Simo a ze Sima Antero. 

Dívka s pomeranči
Norsko, 2009, drama, 80 minut
Norské drama na motivy knihy Josteina Gaar-
dera. K šestnáctinám dostane Georg dopis od 
svého otce, Jana Olava, který napsal před svou 
smrtí, když Georgovi bylo pouze šest let. V dopi-
se se ho otec ptá na základní existenční otázky 
a zároveň mu vypráví příběh o tajemné dívce 
s pomeranči, kterou potkal v roce 1982.

Král z ostrova Bastøy
Norsko, 2010, drama, 120 minut
Natočeno na motivy skutečných událostí. V roce 
1915 přichází 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 převe-
zen do vězení pro dospělé. Postupně se spřátelí 
s ostatními chovanci a jeho rozhodnutí utéci 
sám je podrobeno zkoušce. 

Original
Dánsko/Švédsko, 2009, 
komedie, 100 minut
Henry se ze všech sil snaží zapadnout. Většinu 
svého života tráví jako jakýsi lidský chame-
leon, který se vždycky chová podle očekávání 
ostatních. Jednoho dne je tvrdě konfrontován 
s  realitou. Proč být jen kopií, když můžeš být 
originál!
  

Téměř dokonalý
Dánsko, 2012, komedie, 105 minut
Televizní moderátorka Anne chce dítě, rozhodne 
se pro umělé oplodnění s tím, že ten pravý přijde 

až někdy potom. Později začne ze 
zvědavosti pátrat po identitě dárce. 
Lstí získá adresu a setká se hned se dvěma po-
tenciálními otci. Jeden je dokonalý, s tím dru-
hým je to horší.  

Kokpit
Švédsko, 2012, komedie, 95 minut
Komedie o muži, který ze dne na den přichá-
zí o vše, práci, manželku i domov. A tak mu 
nezbývá nic jiného, než se uchýlit k dramatic-
kému řešení, které otřese celým jeho dosavad-
ním životem

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


