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De Scandinavische cinema 

Meer en meer mensen raken in de ban van Scandinavische films. En wie kan ze ongelijk geven. Met 
filmlanden zoals Zweden en Denemarken die op grote schaal veel internationale successen weten te 
produceren, heb je al voor dagen aan uitstekend film vermaak. Maar ook Noorwegen en Finland moeten 
niet worden vergeten. Wellicht zijn de Noorse en Finse films minder toegankelijk, wat stijver en grauwer, 
maar ook deze landen hebben een paar pareltjes weten te creëren. 
 

Zweden 

Ernst Ingmar Bergman (Uppsala, 14 juli 1918 – Fårö, 30 juli 2007).  

Ingmar Bergman werd in 1918 geboren als zoon van een Luthers predikant. De kleine Ingmar was zwak 
en vaak ziek. Net zoals zijn oudere broer rebelleerde thuis kregen, een jeugd die hij later getrouw zou 
reconstrueren 
in Fanny en Alexander (1982). Voor Ingmar betekende die rebellie dat hij alleen maar zijn humaniora 
afmaakte. Aan de universiteit verzeilde hij immers al snel bij het studententheater, een passie die hij tijdens 
de Tweede Wereldoorlog voortzette Bergmans werk in het theater ook de deuren openen 
voor een filmcarrière toen zijn scenario Kwelling (Hets, 1942) werd 
verfilmd door Alf Sjöberg. Toch zou het, het succes van Zomer met 
Monika (1953) niet te na gesproken, tot 1955 duren vooraleer Bergman 
internationaal met Glimlach van een Zomernacht doorbrak. Hij had toen 
al dertien films op zijn actief. In Amerika verkreeg hij godenstatus met 
Het Zevende Zegel (1957), dat werd binnengehaald als de 
eerste echt existentiële film. Daarna volgden de gouden jaren met de 
grote klassiekers: De Maagdenbron (1960), In een donkere spiegel 
(1961), De Avondmaalgasten (1963), Persona (1966), Het Uur van de 
Wolf (1967) en Schaamte (1968), om slechts de belangrijkste te noemen. Vreemd genoeg werd Bergman in 
deze periode vaak ook, en met name 
in Zweden, als een retrograde figuur beschouwd; zijn thematiek leek haaks te staan op de nieuwe 
seculiere tijden, de jaren van pop en rock, toen de crisis existentialistisch werd in plaats van religieus. 
Doorheen zijn films en geschriften creëerde Bergman ook een eigen mythologie, waarbij hij zijn 
eigen biografische verleden gretig bijkleurde, hertekende of herschikte om zo zichzelf naar zijn eigen 
beeld opnieuw te creëren. Zijn eerste echtscheiding werd later bijvoorbeeld een bron van inspiratie voor 
Scènes uit een huwelijk (1973). De vage grens tussen leven en werk is ook af te lezen aan de nauwe band 
die Bergman vaak met zijn hoofdactrices had. Als filmmaker hanteerde Bergman een drievoudig 
credo 
1) wees altijd onderhoudend (het publiek betaalt), 
2) volg altijd je artistieke geweten 
3) maak elke film alsof het je laatste is.  

(Filmmagie) 
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Sommaren med Monika (1953, SE, Zomer met Monika) 

De mooie Monika ontmoet in een bar Harry. Het klikt tussen de twee en Monika droomt al helemaal weg 
bij het idee van een gelukkig huwelijk dat mogelijk voort zal komen uit hun romance. De twee vertrekken 
voor een paar dagen naar het eiland Ornö. De zomeridylle neemt een bittere wending wanneer Monika iets 
teveel aandacht schenkt aan een andere jongen 

Sommarnattens leende (1955, SE, Een glimlach van een zomernacht)  

Advocaat Frederik Egerman is niet gelukkig met zijn jonge echtgenote Anne. Als zijn oudere vriendin 
Desiree in de stad is, lucht hij zijn hart. Desiree besluit te handelen en organiseert een zomerfeest met alle 
betrokkenen, inclusief haar hanige minnaar Graaf Malcolm. Na het drinken van een wonderwijn volgt 
iedereen zijn hart. Het gevolg is dat er nieuwe paren ontstaan. Niet iedereen komt er echter zonder 
kleerscheuren van af: zo vindt Frederik zichzelf aan tafel met een opponent, in zijn hand een pistool voor 
een rondje Russische roulette... 

Smultronstället (1957, SE, Wilde aardbeien) 

Op de dag van de uitreiking van zijn eredoctoraat droomt professor Isak Borg over zijn dood. Tijdens de 
lange autorit van Stockholm naar de universiteit in Lund klaagt zijn schoondochter Marianne, die zelf 
ongelukkig is haar huwelijk, over zijn afstandelijkheid. Haar verwijten, ontmoetingen onderweg, de 
herinneringen aan zijn eerste liefde doen hem terugblikken op zijn leven. Is er nog tijd voor verzoening? 

Det sjunde inseglet (1957, SE, Het zevende zegel) 

Ridder Antonius Block keert huiswaarts van de kruistochten en komt terug in het door pest geteisterde 
Zweden. Het land is ten prooi gevallen aan religieus fanatisme en chaos. Als de Dood hem komt halen daagt 
Block hem uit voor een spel schaak. Zo wint hij tijd om een stel komedianten in veiligheid te brengen. Pas 
dan is hij klaar voor de dans met de Dood. 

Jungfrukällan (1960, SE, De maagdenbron) 
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Film_uit_1955
http://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Zweedse_film
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Film_uit_1957
http://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Zweedse_film
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Film_uit_1957
http://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Zweedse_film
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Karin, de dochter van Herr Tore, wordt op weg naar de kerk verkracht en vermoord door herders, die 
vervolgens op de boerderij van haar vader onderdak vragen. Herr Tore slacht de herders af en zweert een 
kerk te bouwen op de plaats van de misdaad. In antwoord daarop ontspringt er een bron waar Karins 
lichaam heeft gelegen. 

Såsom i en spegel (1961, SE, Als in een donkere spiegel) 

Tijdens een vakantie op een afgelegen eiland leest de schizofrene Karin in het dagboek van haar vader dat 
ze ongeneeslijk ziek is. Door de onverwachte openbaring geraakt haar ziekte in een stroomversnelling. Ze 
begint stemmen te horen en als haar vader en haar man gaan vissen verleidt ze haar jongere broer. De 
ineenstorting van Karin brengt vader en zoon wel nader tot elkaar. 

Nattvardsgästerna (1963, SE, De avondmaalsgasten) 

Een visser in een klein dorpje aan zee is geschokt door het nieuws over de atoombom. De dominee, die na 
de dood van zijn vrouw in diepe crisis verkeerd, kan hem geen steun bieden. Wanneer de visser zich uit 
wanhoop van het leven berooft is het aan de dominee om het zijn vrouw te vertellen. Door dit tragische 
voorval realiseert de dominee zich dat zijn isolement niet te rechtvaardigen is. Hij zal zich weer open 
moeten stellen voor liefde en geloof. 

Viskningar och rop (1972, SE, Kreten en gefluister)Geschreeuw en gefluister 

Agnes is een jonge vrouw die op sterven ligt. Ze kwijnt langzaam weg en in haar laatste dagen moet ze 
ondraaglijke pijn ondergaan. In de spaarzame goede momenten die ze nog heeft geniet ze van kleine 
dingen als een wandelingetje buiten in de zon. Ze wordt verzorgd door haar trouwe dienstmeisje Anna en 
haar twee zusters Karin en Maria. Maar meer dan wachten op het heengaan van Agnes kunnen ze feitelijk 
niet. Het is een tijd van overdenking en herinneringen aan goede maar ook slechte tijden. 

Scener ur ett äktenskap (1973, SE, Scènes uit een huwelijk) 

Het leven van Marianne en Johan is ook na tien jaar huwelijk nog een echtelijke idylle. Ze hebben allebei 
een goede baan, twee dochtertjes, een mooie woning en een buitenhuisje en financieel gaat het hen voor 
de wind. Maar de droom wordt kapotgeslagen wanneer Johan laat weten dat hij al maanden verliefd is op 
een jonge studente. Hij verlaat het huis en Marianne stort in. De scheiding is pijnlijk en laat diepe 
emotionele sporen na. Tien jaar later zijn Marianne en Johan beiden hertrouwd en als ze elkaar heimelijk 
ontmoeten spuwen ze hun gal over hun huidige leven en hun eigen oud zeer. Wijsheid komt met de jaren 
maar ook met de nodige afstand van de pijnlijke geschiedenis. 

Höstsonaten (1978, SE, Herfstsonate) 

De beroemde concertpianiste Charlotte is een wereldse en zelfbewuste vrouw die jarenlang geen aandacht 
heeft gehad voor haar gezin. Haar oudste dochter Eva heeft het gebrek aan moederliefde nooit kunnen 
verkroppen. Als Charlotte een bezoek brengt aan Eva treft ze daar ook Helena aan, haar andere dochter die 
geestelijk gehandicapt is en waarvoor ze zich duidelijk schaamt. Ze heeft nooit enige affectie op kunnen 
brengen voor Helena en het is Eva die al jaren zorg draagt voor haar zus. De spanningen tussen Charlotte en 
Eva bereiken een hoogtepunt tijdens een diepgaande nachtelijke conversatie waarin het zeer van vele jaren 
zich een weg naar de oppervlakte baant. 

Fanny och Alexander (1982, SE, Fanny en Alexander) 
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Op het hartverwarmend kerstfeest van de familie Ekdahl maken we kennis met o.m. Oscar, directeur van 
het theater en zijn vrouw Emilie, een graag geziene actrice. Hun kinderen Fanny en Alexander kijken 
gefascineerd en luisteren naar de kleurrijke ooms en tantes en begrijpen weinig van hun doen en laten. Aan 
hun relatief gelukkige bestaan komt na het overlijden van Oscar abrupt een einde wanneer hun moeder 
Emilie hertrouwt met dominee Edvard Vergerus. Hij is een kille fanaticus voor wie liefde en warmte tussen 
mensen zonde en leugen is en die er met ijzeren tucht “fatsoen” en “de enige waarheid” wil in hameren. 

 

Andere films 

De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween (Jonas Jonasson, 2012) 

Vlak voor zijn 100ste verjaardag besluit Allen het door hem zo gehate bejaardentehuis te 
ontvluchten. Allan is een nuchter type dat weinig tot geen angst kent en die niet al te lang 
stilstaat bij zijn beslissingen, maar ad hoc handelt en het avontuur op zijn hoogbejaarde 
leeftijd niet schuwt. Met alle gevolgen van dien. Het met spanning, humor en absurditeit 
gevulde en uitstekend vertaalde verhaal leest in een ruk uit. Verfilm boek. 

As It Is in Heaven (Kay Pollak, 2004)Daniel Daréus is een succesvolle internationaal 
bekende dirigent die aan de top meedraait. Maar hij is ook eenzaam, voelt zich slecht en is 
de uitputting nabij door het jachtige leven dat hij leidt. Na een lichamelijke en emotionele 
inzinking besluit Daniel zijn carrière abrupt te onderbreken en keert alleen terug naar 
Norrland, het dorpje in het hoge noorden van Zweden waar hij zijn jeugd heeft 
doorgebracht. Zijn komst maakt natuurlijk wel wat los want Daniel is wereldberoemd en 
dat maakt hem tot mikpunt van de nieuwsgierigheid van de inwoners van Norrland die hem 

met evenveel bewondering als argwaan ontvangen. 

Beyond (Pernilla August, 2012) 

Leena, moeder van twee jonge kinderen, krijgt bericht dat haar moeder op sterven ligt. 
Leena heeft het bestaan van haar moeder altijd verzwegen, maar op aandringen van haar 
man gaan ze haar in het ziekenhuis bezoeken. In flashbacks zien we haar jeugd: zij en haar 
jongere broer groeiden op bij drankverslaafde, gewelddadige ouders.. Tot Elin in eens op de 
stoep staat en haar hartstochtelijk op de mond kust... 

Call girl (Mikael Marcimain, 2013) 

Gebaseerd op ware gebeurtenissen. In Zweden, jaren zeventig van de 20e eeuw, waar een 
vrijmoedige seksuele moraal heerst en volop geëxperimenteerd wordt met seks en 
genotsmiddelen, wordt de lastige veertienjarige Iris Dahl uit huis geplaatst en komt terecht 
in een opvanghuis voor jeugdigen. Met een vriendinnetje komt ze in aanraking met Dagmar 
die een callgirlorganisatie runt en langzaam maar zeker worden de meisjes tegen forse 

betaling ingezet als prostituee voor voornamelijk hooggeplaatste klanten uit de wereld van politiek en 
andere notabelen. Als de meisjes, aanvankelijk bedwelmd door het makkelijke geld dat ze verdienen, willen 
stoppen, stuiten ze op de vernietigende krachten van hun klanten. 
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Eat sleep die (Gabriela Pichler, 2014) 

Zweeds sociaal-realistisch drama uit 2012, regiedebuut van Gabriela Pichler, een Zweedse 
cineaste die zelf opgroeide in een arbeidersgezin met een Bosnische moeder en een 
Oosterijkse vader. Raša, een Montenegrijnse immigrantendochter zonder opleiding, werkt 
in een Zweeds voedselverpakkingsbedrijf. Als ze ontslagen wordt, weet Raša niet meer hoe 
ze voor zichzelf en haar arbeidsongeschikte vader moet zorgen. Ze besluit te vechten voor 

elke kans op werk 

Everlasting moments (Jan Troell, 2009) 

Het verhaal speelt in Zweden, begin twintigste eeuw. Maria heeft een zwaar leven als vrouw 
van een dokwerker die vaak dronken is en als moeder van zeven kinderen. Door een in de 
loterij gewonnen camera en met de hulp van een bevriende fotograaf vindt ze in de 
fotografie afleiding en een zekere onafhankelijkheid en leert ze anders naar de wereld te 
kijken. De film schetst ook een tijdsbeeld: armoede, opkomend communisme, het begin van 

de Eerste Wereldoorlog. 

Four more years (Tova Magnussen, 2010) 

David Holst is politiek leider van de Zweedse liberale partij. Kort na de verkiezingen, die 
teleurstellend verliepen voor zijn partij, wordt hij verliefd op Martin, een opkomende ster 
van de sociaal-democraten. David is getrouwd en wordt verrast door zijn homoseksuele 
gevoelens. Kiest hij voor zijn huwelijk en carrière of voor de liefde? 

 

Fucking Åmål (Lucas Moodyson, 1998) 
In het Zweedse dorpje Amal is vrijwel niets te beleven. De 14-jarige Agnes is er nog maar 
net komen wonen, maar vindt geen aansluiting bij haar leeftijdsgenoten. Op haar computer 
houdt ze een dagboek bij waaraan ze haar diepste gevoelens toevertrouwt. Heimelijk is 
Agnes verliefd op het brutaalste meisje uit haar klas: Elin. Wanneer Agnes 15 wordt, moet 
ze van haar ouders een verjaardagsfeest organiseren voor haar klasgenoten. Waar ze al 
bang voor was gebeurt: niemand komt opdagen. 

The hypnotist (Lasse Hallström, 2013) 

Gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Lars Kepler (pseudoniem voor een Zweeds 
schrijversechtpaar). Tien jaar nadat Erik Bark gedwongen was zijn werk als hypnotiseur te 
stoppen, vraagt inspecteur Joona Linna hem om hulp bij een moordzaak. Erik brengt een 
zwaargewonde getuige onder hypnose en verbreekt daarmee zijn belofte om nooit meer 
iemand te hypnotiseren. Hiermee brengt hij zijn eigen leven maar ook dat van zijn familie in 

gevaar. 
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Involuntary (Ruben Ostlund, 2009) 

Vijf korte schetsen waarin het gedrag van mensen die onder groepsdruk verkeren. Leffe 
steelt graag de show bij zijn vrienden met gore spelletjes, vooral als hij dronken is. Een 
basisschoollerares leest ook haar collega's de les en raakt buitengesloten. Twee 
pubermeisjes poseren voor een webcam om sexy foto's te maken en gaan zich totaal 
bezatten. Een buschauffeur wil zijn gezag laten gelden aan de passagiers na een onschuldig 

incident. 

Jalla ! Jalla ! (Josef fares, 2000) 

Zweedse debuutkomedie van de 23-jarige regisseur Josef Fares, die op zijn tiende 
verhuisde van Libanon naar Zweden. Uit financiële overwegingen is een groot deel van de 
cast familie van de regisseur. Mans en Roro zijn de beste vrienden en werken bij de 
plantsoenendienst. Onder het harken vertellen ze elkaar hun problemen met de liefde. 
Roro komt uit Libanon en is verliefd op een Zweeds meisje. Zijn ouders willen dat hij trouwt 

met een Libanees meisje. Mans heeft problemen met zijn vriendin en zijn potentie. 

Kidz in da hood (Ylva Gustavsso, 2006)‘Kidz in da hood’ is een hartverwarmende film over 
de 6-jarige vluchtelinge Amina, die illegaal in Zweden verblijft. Na 3 jaar procederen 
hebben Amina en haar opa nog steeds geen verblijfs - vergunning. Ze krijgen tijdelijk 
onderdak bij rockmuzikant Johan, in een troosteloos flatgebouw ergens in een buitenwijk. 
Op dezelfde verdieping woont Mirre, een streetwise kind. Amina en Mirre worden 
vrienden. Dankzij Mirre, die overal wel een oplossing voor weet, is er altijd leven in de 
brouwerij. De kinderen bedenken een ingenieus plan om een stelletje dieven het leven 

zuur te maken en binden samen vastberaden de strijd met de overheid aan, want Amina wil het liefst van 
alles in Zweden én bij Johan blijven. 

Let the right one in (Tomas Afredson) 
Het is hartje winter in Zweden. Een grauwe buitenwijk wordt geteisterd door een reeks 
gruwelijke moorden. Niemand verdenkt het meisje Eli, dat onlangs in de buurt is komen 
wonen. Ook de twaalfjarige Oskar, haar buurjongen, brengt haar komst niet in verband met 
de gruweldaden. Maar wanneer de twee kinderen vriendschap sluiten, ontdekt Oskar al 
snel iets bijzonders aan zijn nieuwe beste vriendin. Eli blijkt een vampier. Voor Oskar, die op 
school vreselijk gepest wordt, maakt het niks uit. Maar wanneer de buurt Eli begint te 

verdenken, dreigt het noodlot de twee geestverwanten uit elkaar te drijven… 

 
Mijn leven als hond (Lasse Hallstrom) 
Het is het jaar 1959. Ingemar leeft met zijn moeder en een oudere broer in een Zweeds 
stadje. Hij is dol op zijn hond Sickan. Een vader is er niet. Moeder heeft tuberculose. Een 
oom op het platteland vangt Ingemar op. Ingemar had zijn moeder nog zoveel verhalen 
willen vertellen, daar hield ze zo van. Maar hij gelooft vast dat er altijd wel iemand is die 
het moeilijker heeft dan hij. Want hoe verging het de hond Laika, die door de Russen de 
ruimte werd ingestuurd?!Ingemar krijgt er vele vrienden bij, zoals Saga, een bijzonder 

meisje, dat droomt van een bokscarrière. Eigenlijk zijn alle dorpelingen bijzonder, zoals Hallström hen 
liefdevol en met karakter in beeld brengt. 
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Only one night (Gustaf Molander, 1939) 

De zwerver Valdemar belandt in een fancy-fair waar hij ontdekt dat de rijke 
landeigenaar eigenlijk zijn vader is die helm heeft afgestaan voor adoptie. Zijn vader 
neemt hem op in de familie en spoort hem aan te trouwen met zijn beeldmooie 
bewaakster maar Valdemar twijfelt… 

 

Paradijs (Colin Nutley, 2014) 

Verfilming uit 2003 van een van de boeken van de ook in Nederland populaire Zweedse 
misdaadschrijfster Liza Marklund over journaliste Annika Bengtzon (Helena Bergström). De 
boeken - inmiddels zeven - en ook de films zijn niet verschenen in volgorde van de 
gebeurtenissen, Paradijs is het chronologisch tweede verhaal. In de Vrijhaven van 
Stockholm worden twee Joegoslaven vermoord. Een vrouw weet te ontkomen. Via Annika, 

journaliste bij een Stockholmse avondkrant komt deze vrouw terecht bij stichting Het Paradijs, die met de 
dood bedreigde mensen probeert te helpen. Dat beweert de directrice tenminste in een interview met 
Annika. 

Patrik 1.5 (Ella Lemhagen, 2008) 

Sven en Göran verhuizen naar het perfecte huis in een nieuwe buitenwijk. Göran wil altijd 
al vader worden en een gezin stichten, maar adoptie voor twee mannen blijkt onmogelijk. 
Opeens komt er een brief waaruit blijkt dat een Zweeds jongetje van 1½, Patrik, een nieuw 
gezin nodig heeft. Dolgelukkig gaan Sven en Göran hun nieuwe zoon ophalen. Maar de 
schok is groot als ze ineens in plaats van een baby een 15-jarige jongen voor hun neus 

staat! Bovendien blijkt Patrik ook nog eens een jeugdige delinquent en homofoob... 

Play (Ruben Östlund, 2011) 

Dit scherp geobserveerde portret van de multiculturele samenleving en groepsdruk won de 
‘Coup de Coeur’ Award op het Filmfestival van Cannes in 2011. Het is een vertederende, 
maar tegelijkertijd confronterende eye-opener over pestende jongeren, gebaseerd op een 
waargebeurd verhaal. De jongeren gebruiken een rollenspel waarin het niet zozeer 
aankomt op fysiek geweld, maar vooral op verbale en psychologische intimidatie. Wat 

begint als kinderspel loopt behoorlijk uit de hand. 

Simon (Lisa Ohlin, 2011) 

maken kennis met de kleine Simon, een jongen met donker haar die dol is op lezen. Zijn 
heerlijk onbezorgde jeugd aan de westkust van Zweden wordt ruw verstoord als de Tweede 
Wereldoorlog Europa begint te overspoelen. Daar komt nog bij dat de leergierige Simon 
zich steeds minder thuis voelt in het arbeidersmilieu waarin hij opgroeit, ondanks alle liefde 
die hij van zijn vader en moeder krijgt. Hij heeft sterk het gevoel dat hij anders is. Tegen de 

zin van zijn ouders kiest hij voor een school die eigenlijk niet past bij zijn sociale achtergrond: het Lyceum. 
Daar maakt hij kennis met Isak, zoon van een rijke Joodse boekwinkeleigenaar. 
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Songs from the second floor (Roy Andersson, 2000) 
Op een avond, ergens in de westerse wereld, vindt een merkwaardige reeks 
gebeurtenissen plaats: een kantoorklerk wordt op een vernederende manier geloosd, een 
immigrant wordt aangevallen op straat, een goochelaar maakt een onvoorstelbare bende 
van zijn act. Temidden van al deze toestanden is er een persoon die opvalt: het is Karl en 
zijn gezicht zit onder de as. Hij heeft net zijn meubelwinkel in de fik gestoken, met de 
bedoeling het verzekeringsgeld op te strijken. Niemand kan die nacht de slaap vatten. De 

volgende dag worden de tekenen van de chaos die ophanden is voelbaar: de gekte neemt een raad van 
bestuur in zijn greep, de stad zelf wordt verlamd door een verschrikkelijke verkeersopstopping.  

Springstof (Colin Nutley, 2001) 
Journaliste Annika Bengtzon doet onderzoek naar de vernietigende bomaanslag in het 
nieuwe Olympisch stadium. Bij de aanslag is het hoofd van het organisatiecomité om het 
leven gekomen. Annika voelt al snel aan dat de aanslag geen terroristische daad was maar 
eerder een privé-afrekening. Vastberaden gaat ze op zoek naar de dader. Ze komt in een 
labyrint, gedomineerd door mannen, terecht met doofpotoperaties, rivaliteiten. 

Swedenhielms (Gustaf Molander,1935) 
The Swedenhielms is een oude aristocratische familie met Professor Rolf aan het hoofd. Hun 
drie kinderen wonen ook in het huis maar vanwege hun extravagantie stevenen ze op een 
failliet af. Tenzijn Rolf de Nobelprijs wint… 

 

Swedish love story, A (Roy Andersson, 2015) 
Debuutfilm uit 1970 van Zweedse regisseur Roy Andersson (Songs from the second floor, 
You the living). Pär (Rolf Sohlman) is op bezoek bij zijn grootvader in het ziekenhuis als hij 
Annika (Ann-Sofie Kylin) ontmoet. Het is liefde op het eerste gezicht en de twee verliezen 
elkaar niet meer uit het oog. Deze ontluikende tienerliefde is het kloppend hart van de film. 
Zelfs de wanhopige, teleurgestelde en eenzame wereld der volwassenen gaat volledig aan 
de smoorverliefde pubers voorbij. 

Together (Lucas Moodyson,  2000) 
Het leven in een commune in de jaren zeventig wordt bezien door de nieuwsgierige ogen 
van een aantal nieuwkomers. Elisabeth heeft haar drankzuchtige man verlaten en klopt met 
twee kinderen aan bij leefgemeenschap 'Tilsammans' van haar broer Goran. Daar krijgt ze 
een logeerbed in de meditatie-ruimte. Ondertussen kampen de leden van de commune zo 
met hun eigen problemen. Anna, Klas en Lasse zijn druk zoekende naar hun sexuele 
identiteit.  Goran vindt het eigenlijk niet leuk dat zijn liefde Lena ook het bed deelt met de 

marxistische Erik, maar binnen de regels van het huis is vrije liefde een hoog goed. In Elisabeth zien de 
bewoners aanvankelijk een burgertrut, die ze alleen op basis van verplichte solidariteit onderdak bieden. 
Maar langzaam verwerft ze een plek in ieders hart en worden enkele onwrikbaar geachte zekerheden 
onderuit gehaald. 

Vrouw zonder gezicht (Gustaf Molander, 1947) 
De getrouwde student Ragnar leidt een geborgen familieleventje en houdt zich aan de nette 
burgerlijke regeltjes van een huiselijk bestaan. Wanneer hij een boeketje bloemen wil kopen 
voor zijn trouwe echtgenote, om het met haar goed te maken na een ruzie, leert hij in de 
bloemenwinkel een femme fatale kennen, Rut genaamd, die hem zonder veel schaamte 
rond haar vinger windt. 

http://www.bol.com/nl/p/liza-marklund-s-springstof/9200000028100166/
http://www.imdb.com/media/rm4209876736/tt0027062?ref_=tt_ov_i
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Roy-Andersson/A-Swedish-love-story/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9468065&cs=resultlist&rctx=AWWKsUoDQRBAdwwSjiVFwMrGdAEhbOP@LHPZOTO5vRndneTAj@AX1D$wCtpZ5ouCpRHsrN7j8cC5CbhmQBaYuNnTSInkD$Abjl0PgSPLHjMnNFpnJrFqZ@Ud5kpzjpXzuYG3mHiAucWBbKMJLtzzCxz0oNffnwBXp1v@sfxaHhevs@c7d4NyT5kfd7ToOW3VjyzaTjHnaaEO3iAUVQu@B6fQcitkYaRqq31GlESFZNVipf$xoKw3qehD0lFCr8UKb@tmV6m4S8nwAw==
http://www.bol.com/nl/p/liza-marklund-s-springstof/9200000028100166/
http://www.imdb.com/media/rm4209876736/tt0027062?ref_=tt_ov_i
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Roy-Andersson/A-Swedish-love-story/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9468065&cs=resultlist&rctx=AWWKsUoDQRBAdwwSjiVFwMrGdAEhbOP@LHPZOTO5vRndneTAj@AX1D$wCtpZ5ouCpRHsrN7j8cC5CbhmQBaYuNnTSInkD$Abjl0PgSPLHjMnNFpnJrFqZ@Ud5kpzjpXzuYG3mHiAucWBbKMJLtzzCxz0oNffnwBXp1v@sfxaHhevs@c7d4NyT5kfd7ToOW3VjyzaTjHnaaEO3iAUVQu@B6fQcitkYaRqq31GlESFZNVipf$xoKw3qehD0lFCr8UKb@tmV6m4S8nwAw==
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http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Roy-Andersson/A-Swedish-love-story/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9468065&cs=resultlist&rctx=AWWKsUoDQRBAdwwSjiVFwMrGdAEhbOP@LHPZOTO5vRndneTAj@AX1D$wCtpZ5ouCpRHsrN7j8cC5CbhmQBaYuNnTSInkD$Abjl0PgSPLHjMnNFpnJrFqZ@Ud5kpzjpXzuYG3mHiAucWBbKMJLtzzCxz0oNffnwBXp1v@sfxaHhevs@c7d4NyT5kfd7ToOW3VjyzaTjHnaaEO3iAUVQu@B6fQcitkYaRqq31GlESFZNVipf$xoKw3qehD0lFCr8UKb@tmV6m4S8nwAw==
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http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Roy-Andersson/A-Swedish-love-story/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9468065&cs=resultlist&rctx=AWWKsUoDQRBAdwwSjiVFwMrGdAEhbOP@LHPZOTO5vRndneTAj@AX1D$wCtpZ5ouCpRHsrN7j8cC5CbhmQBaYuNnTSInkD$Abjl0PgSPLHjMnNFpnJrFqZ@Ud5kpzjpXzuYG3mHiAucWBbKMJLtzzCxz0oNffnwBXp1v@sfxaHhevs@c7d4NyT5kfd7ToOW3VjyzaTjHnaaEO3iAUVQu@B6fQcitkYaRqq31GlESFZNVipf$xoKw3qehD0lFCr8UKb@tmV6m4S8nwAw==
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Walpurgis night (Gustaf Edgren, 1935) 
Clary, de vrouw van Johan Borg (Hanson's character) weigert hem kinderfe te geven maar 
wanneer ze zwanger is vindt ze een dokter die illegaal abotus wil plegegen. Een blackmailer 
vindt de papaiern van de dokter en wil ze openbaar maken. Clary biecht alles op aan haar man 
en samen willen ze de informatie afkopen maar de man schijt de afperser dood… 

We are the best! (Lukas Moodysson, 2013) 
Stockholm, 1982. Bobo, Klara en Hedvig, drie tienermeiden die cool en sterk zijn, maar ook 
ietwat vreemd en verward. Die veel te vroeg voor zichzelf moeten zorgen. Die vissticks 
opwarmen in een broodrooster terwijl hun moeder in het café is. Drie meiden die een 
punkband starten zonder een instrument te bespelen. Hoezo, punk bestaat niet meer?! 

 

When darkness falls (Anders Nilsson, 2006) 
When darkness falls is een aangrijpende en intense thriller over eer, loyaliteit en moed om 
te vechten waarvoor je staat en waarin je gelooft. Twee zusjes breken met de erecodes van 
de familie waardoor hun leven in een ware nachtmerrie verandert. Een portier van een 
trendy nachtclub raakt betrokken in een schimmig incident en wordt met de dood bedreigd. 
Een beroemde journaliste wordt mishandeld door haar echtgenoot. Wanneer ze de klacht 
neerlegt blijkt haar directe omgeving zich tegen haar te keren. Wat de agressors in deze drie 

verhalen vergeten, is de enorme wil van de slachtoffers om terug te vechten. 

You, the Living (Roy Andersson  2007)You the Living bestaat uit 57 scènes met bizarre 
verschijningen en vreemde personages. Het zijn bloedmooie taferelen die soms even stil 
staan als een schilderij en even melancholisch zijn als zondagse regen. 
 
Een samenhangend verhaal is er niet echt, maar wel terugkerende personages wier levens 
met elkaar verweven raken. Zo is er de brassband die zelfs bij familie en vrienden niet op 
succes kan rekenen, de kettingrokende, alcoholverslaafde vrouw die droomt van een 

motorfiets en de kapper uit het Midden-Oosten die wraak wil nemen op zijn racistische klant. 

Wil je nog meer weten over de Zweedse cinema? Kijk dan eens op… 

 
http://recensies.infonu.nl/muziek-en-film/84093-zweedse-films-beste-zweedse-films-top-10-en-
introductie.html  

http://europeanmovies.org/swedish-movies/best-swedish-movies/  

  

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%A4r_m%C3%B6rkret_faller&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/You,_the_Living
http://recensies.infonu.nl/muziek-en-film/84093-zweedse-films-beste-zweedse-films-top-10-en-introductie.html
http://recensies.infonu.nl/muziek-en-film/84093-zweedse-films-beste-zweedse-films-top-10-en-introductie.html
http://europeanmovies.org/swedish-movies/best-swedish-movies/
http://www.bol.com/nl/p/you-the-living/1002004006573564/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.amazon.com/Walpurgis-Night-VHS-Lars-Hanson/dp/1566870623&ei=kjmNVZyhOerY7Ab64aTABw&bvm=bv.96782255,d.ZGU&psig=AFQjCNEWHbs9S9nTkEVCxvWDFIeJvxOaUA&ust=1435405057698914
http://www.bol.com/nl/p/we-are-the-best/9200000027388652/
http://www.bol.com/nl/p/when-darkness-falls/1002004005764529/
http://www.bol.com/nl/p/you-the-living/1002004006573564/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.amazon.com/Walpurgis-Night-VHS-Lars-Hanson/dp/1566870623&ei=kjmNVZyhOerY7Ab64aTABw&bvm=bv.96782255,d.ZGU&psig=AFQjCNEWHbs9S9nTkEVCxvWDFIeJvxOaUA&ust=1435405057698914
http://www.bol.com/nl/p/we-are-the-best/9200000027388652/
http://www.bol.com/nl/p/when-darkness-falls/1002004005764529/
http://www.bol.com/nl/p/you-the-living/1002004006573564/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.amazon.com/Walpurgis-Night-VHS-Lars-Hanson/dp/1566870623&ei=kjmNVZyhOerY7Ab64aTABw&bvm=bv.96782255,d.ZGU&psig=AFQjCNEWHbs9S9nTkEVCxvWDFIeJvxOaUA&ust=1435405057698914
http://www.bol.com/nl/p/we-are-the-best/9200000027388652/
http://www.bol.com/nl/p/when-darkness-falls/1002004005764529/
http://www.bol.com/nl/p/you-the-living/1002004006573564/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.amazon.com/Walpurgis-Night-VHS-Lars-Hanson/dp/1566870623&ei=kjmNVZyhOerY7Ab64aTABw&bvm=bv.96782255,d.ZGU&psig=AFQjCNEWHbs9S9nTkEVCxvWDFIeJvxOaUA&ust=1435405057698914
http://www.bol.com/nl/p/we-are-the-best/9200000027388652/
http://www.bol.com/nl/p/when-darkness-falls/1002004005764529/
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Zweedse series 

Arne Dahl 

  

In 'Misterioso' krijgt Jenny Holtin, nadat in twee dagen twee topstukken uit de Zweedse financiële sector 
worden vermoord, de opdracht een speciaal team samen te stellen om de misdaden op te lossen voordat 
de moordenaar weer toeslaat. Het A-team, bestaande uit zes rechercheurs, worden op de zaak gezet. In 
'Kentucky Killer' wordt de Zweedse literatuurcriticus Hassel op brute wijze vermoord op het vliegveld 
Newark bij New York. Het internationaal opererende A-team onder leiding van Jenny Holtin moet de zaak 
oplossen. Misdaadserie in de inmiddels bekende Scandinavische stijl: vrij traag, uitgediepte karakters, 
mooie natuuropnamen, verrassend en spannend. 

Liza Marklund’s Annika Bengtzon 

 

Als misdaadjournalist voor het Zweedse roddelblad Kvällpressen duikt Annika Bengtzon in complexe zaken. 
Een hectische baan, hoge ambities en het moederschap blijken echter geen gemakkelijke combinatie te zijn 
voor een jonge vrouw. De zes spannende boekverfilmingen van bestsellerauteur Liza Marklund, geven een 
inzicht in het leven van de charismatische en sensuele journaliste Bengtzon die er niet voor schuwt om 
grenzen te overschrijden in haar zoektocht naar de waarheid. 

Wallander 

    

Kurt Wallander, de melancholische en cynische inspecteur, heeft net als zijn geestelijke vader, Henning 
Mankell, een voorliefde voor Italiaanse opera's. Hij vertrouwt op zijn instinct en ervaring maar gebruikt 
soms onconventionele en illegale middelen om zaken op te lossen. 

Alle episodes zijn stuk voor stuk originele verhalen geschreven door de bestsellerauteur Henning Mankell 
en bewerkt door gekende Zweedse scenarioschrijvers. 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Arne-Dahl-Volume-1/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8484681&cs=resultlist&rctx=AWXIQU7DQAwAwDUpqqKIQwUP4MIxWvEFPrJyuo5i4niL122$wReQ$pAe$6qK3jhwGw2E0EBoF2SFJjyjKb1mnORP0LWcxhkiJ9YTCmd02guTevU7uxGl0o5TZbkfdJ4yL7DztJBPJcNDuL6f$3O@uX3Ay$Wp$X4L0K2sZdiiyNZohB$IVopH4a8j5zjwoORxper9SRA1k5H2A1b6n4a6n7KVQy6rxrmYG3@O7bGShUcV$AU=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Arne-Dahl-Volume-2/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8613798&cs=resultlist&rctx=AWXIQU7DQAwAwDUpqqKIQwUP4MIxWvEFPrJyuo5i4niL122$wReQ$pAe$6qK3jhwGw2E0EBoF2SFJjyjKb1mnORP0LWcxhkiJ9YTCmd02guTevU7uxGl0o5TZbkfdJ4yL7DztJBPJcNDuL6f$3O@uX3Ay$Wp$X4L0K2sZdiiyNZohB$IVopH4a8j5zjwoORxper9SRA1k5H2A1b6n4a6n7KVQy6rxrmYG3@O7bGShUcV$AU=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Peter-Flinth/Liza-Marklund's-Annika-Bengtzon-Seizoen-1/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8492815&cs=resultlist&rctx=AWXIsW3DQAwAwKeVwBCEFAKyQgoDNn6CzPKg@BRMi$I7fMpaIWUmMJBNMkemiSs36Q4HITQQ2hlZoQn9jDbJovkB6FpO4wSRE$sVhTM6HYVJvfqd3YhSqedUWe4HnafMM@SeZvJTybAJn@vb7rZ7$n2H15$X5ustQLeylmGLIlujEb4hWikehT8WznHgQcnjStUPV0HUTEZ6GLDS@zTU4ylbueSyapyKufF5apdKFp5V4A8=
http://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&s=10806&t=p&pid=1002004011920359&f=PDL&name=Wallander
http://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&s=10806&t=p&pid=1002004005492841&f=PDL&name=Wallander
http://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&s=10806&t=p&pid=1002004007525665&f=PDL&name=Wallander
http://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&s=10806&t=p&pid=1002004010205239&f=PDL&name=Wallander
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Arne-Dahl-Volume-1/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8484681&cs=resultlist&rctx=AWXIQU7DQAwAwDUpqqKIQwUP4MIxWvEFPrJyuo5i4niL122$wReQ$pAe$6qK3jhwGw2E0EBoF2SFJjyjKb1mnORP0LWcxhkiJ9YTCmd02guTevU7uxGl0o5TZbkfdJ4yL7DztJBPJcNDuL6f$3O@uX3Ay$Wp$X4L0K2sZdiiyNZohB$IVopH4a8j5zjwoORxper9SRA1k5H2A1b6n4a6n7KVQy6rxrmYG3@O7bGShUcV$AU=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Arne-Dahl-Volume-2/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8613798&cs=resultlist&rctx=AWXIQU7DQAwAwDUpqqKIQwUP4MIxWvEFPrJyuo5i4niL122$wReQ$pAe$6qK3jhwGw2E0EBoF2SFJjyjKb1mnORP0LWcxhkiJ9YTCmd02guTevU7uxGl0o5TZbkfdJ4yL7DztJBPJcNDuL6f$3O@uX3Ay$Wp$X4L0K2sZdiiyNZohB$IVopH4a8j5zjwoORxper9SRA1k5H2A1b6n4a6n7KVQy6rxrmYG3@O7bGShUcV$AU=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Peter-Flinth/Liza-Marklund's-Annika-Bengtzon-Seizoen-1/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8492815&cs=resultlist&rctx=AWXIsW3DQAwAwKeVwBCEFAKyQgoDNn6CzPKg@BRMi$I7fMpaIWUmMJBNMkemiSs36Q4HITQQ2hlZoQn9jDbJovkB6FpO4wSRE$sVhTM6HYVJvfqd3YhSqedUWe4HnafMM@SeZvJTybAJn@vb7rZ7$n2H15$X5ustQLeylmGLIlujEb4hWikehT8WznHgQcnjStUPV0HUTEZ6GLDS@zTU4ylbueSyapyKufF5apdKFp5V4A8=
http://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&s=10806&t=p&pid=1002004011920359&f=PDL&name=Wallander
http://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&s=10806&t=p&pid=1002004005492841&f=PDL&name=Wallander
http://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&s=10806&t=p&pid=1002004007525665&f=PDL&name=Wallander
http://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&s=10806&t=p&pid=1002004010205239&f=PDL&name=Wallander
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Arne-Dahl-Volume-1/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8484681&cs=resultlist&rctx=AWXIQU7DQAwAwDUpqqKIQwUP4MIxWvEFPrJyuo5i4niL122$wReQ$pAe$6qK3jhwGw2E0EBoF2SFJjyjKb1mnORP0LWcxhkiJ9YTCmd02guTevU7uxGl0o5TZbkfdJ4yL7DztJBPJcNDuL6f$3O@uX3Ay$Wp$X4L0K2sZdiiyNZohB$IVopH4a8j5zjwoORxper9SRA1k5H2A1b6n4a6n7KVQy6rxrmYG3@O7bGShUcV$AU=
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Henning Mankell (1948) werd geboren in Stockholm en opgevoed in Harjedalen in Noord Zweden. Hij 
woont afwisselend in Afrika en in Zweden. Zijn boeken met commissaris Wallander zijn wereldwijd 
vertaald. In 2001 won hij een "Golden Dagger Award". Naast schrijver is Mankell regisseur. 

Millenium 

   

Millennium 1: Mannen die Vrouwen Haten 

Twee tegenpolen, Mikael Blomkvist en Lisbeth Salander. Hij is een charmante man en een kritische 
journalist van middelbare leeftijd, en uitgever van het tijdschrift Millennium. Zij is een jonge, 
gecompliceerde vrouw met zwartgeverfd haar, piercings en tatoeages, én een uitermate goede hacker. 
Samen vormen ze een ongewoon, maar sterk team. Mikæl wordt benaderd door oud-zakenman Henrik 
Vanger. Veertig jaar geleden is de zestienjarige Harriët Vanger op mysterieuze wijze verdwenen en 
vermoedelijk vermoord. De zaak is echter nooit opgelost en inmiddels verjaard. Toch wil Henrik Vanger 
graag dat Mikael zich hier nog eens op stort. Aanvankelijk lijkt het onderzoek nergens op uit te lopen. 
Totdat Mikael met hulp van Lisbeth op een spoor stuit dat rechtstreeks naar een zeer duister en bloedig 
familiegeheim voert... 

Millennium 2: De Vrouw Die Met Vuur Speelde 

Drie moorden, één avond. De slachtoffers zijn twee journalisten die voor Millennium werkten aan een 
publicatie over mensensmokkel, en de voogd van Lisbeth Salander. Op het moordwapen worden de 
vingerafdrukken aangetroffen van Lisbeth, maar die blijkt onvindbaar. Journalist Mikael Blomkvist, 
overtuigd van haar onschuld, ontdekt een verband tussen de moorden en het artikel over vrouwenhandel. 
Salander zelf volgt intussen een spoor naar de mysterieuze bendeleider Zala. Het draait uit op een brutale 
en bloedige confrontatie met haar verleden... 

Millennium 3: Gerechtigheid 

Lisbeth Salander belandt na een mislukte aanslag op haar leven in het ziekenhuis, evenals de man die 
verantwoordelijk is voor haar duistere, pijnlijke verleden. Ze wordt nog altijd verdacht van drie moorden en 
in de media afgeschilderd als een psychopatische moordenaar. Alleen Mikael Blomkvist is overtuigd van 
haar onschuld en doet er alles aan dat te bewijzen. Zal uiteindelijk het recht zegevieren? 

Beck 

    

Het hoofdpersonage in de reeks is Martin Beck, een inspecteur bij de Zweedse rijksmoordbrigade. Beck is 
een nuchtere antiheld: hij doet zijn werk en ondergaat lijdzaam de beschikkingen van hoger geplaatsten, 
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zonder zich er echter al te veel van aan te trekken. Een intelligente speurder, die goed kan luisteren en 
analyseren. Hij is een meester in het afnemen van verhoren. Hij heeft een hekel aan politiek, slaapt slecht 
en heeft vaak last van zijn maag. Beck is geen fysieke kampioen maar een solide en methodisch werkende 
inspecteur. Beck wordt grandioos vertolkt door Peter Haber, ook wel eens de Zweedse Depardieu genoemd 

Irene Huss 

  

Irene Huss wordt de vrouwelijke tegenhanger van Kurt Wallander genoemd. Ze is een 40-jarige vrouw die 
toegewijd is aan haar werk en haar huwelijk. Ze is de moeder van tiener tweelingmeisjes en haar man is 
een succesvolle chefkok die graag een deel van het huishouden op zich neemt. 

Als inspecteur op de eenheid van gewelddadige misdrijven krijgt ze te maken met een hele reeks 
criminelen. Elke nieuwe zaak brengt zijn eigenaardigheden en dilemma's met zich mee en brengt soms het 
leven van het hele team in gevaar. 

Irene Huss is een uiterst spannende Scandinavische misdaadserie met verbluffende beelden van de 
Zweedse kuststad Göteborg, waar universele misdaadthema's zich verder ontwikkelen. 

Van Veeteren 

      

De serie Van Veeteren speelt zich af in Maardam, een fictieve stad ergens in Noord-Europa. Van Veeteren, 
een agent op rust, helpt zijn 2 protégés bij de politie, Münster en Moreno, bij het oplossen van 
verschillende moordzaken. 

Van Veeteren is een filosofisch ingestelde liefhebber van klassieke muziek, schaken en literatuur. Hij houdt 
er een Bourgondische levensstijl op na, is gescheiden en heeft een criminele zoon. Van Veeteren is een 
denker. Net als Maigret is hij minstens zo geïnteresseerd in de motieven, als in het vinden van de dader. 

Spannende psychologische thrillerserie naar de boeken van de Zweedse schrijver Håkan Nesser. Håkan 
Nesser debuteerde als schrijver in 1993. Zijn eerste thriller werd direct bekroond als Best Crime Debut van 
1993 door de Zweedse Crime Mystery  

Johan Falk 
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Johan Falk hunkert naar actie en verlaat zijn post bij Interpol in Den Haag om terug te keren naar zijn 
geboortestad Göteborg. 

Hier wordt hij gevraagd zich aan te sluiten bij het GSI team: een speciale unit die gespecialiseerd is in 
infiltratie in de zwaarste criminele organisaties. 

Zijn meerderen achten hem zeer geschikt vanwege zijn onverschrokken, compromisloze en loyale karakter, 
maar inmiddels heeft Johan ook een vrouw en een kind. Is hij mentaal nog wel zo sterk als voorheen? 
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http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Anders-Nilsson/Johan-Falk-Seizoen-2/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9053471&cs=resultlist&rctx=AWWMsW7CMBBAfUWlijIhwcAEcyXqT7LO$CAXO$diX8ivsFZi4As7N92Q2J6enh4YswDTDMhiFmbT5w5lf8IUnxDaht0pgmXHcsXEAZWOiUm06oztHFVasaucZgetusADrNQNpF0O8GYe69v2tl3ed7D$@QSzQzlT4stI$8ihz$3Ekv0HprS5$K9RouRJ4AdsyVntf8jBevZCaieqergmRAlUSA4eK73KgnLsQsnfYT7ZmIsW7mMzVirmXRL8AQ==
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Denemarken 

 

Dogma 95 is een oorspronkelijk Deens verbond van Elias Dargakis en een aantal regisseurs dat in 1995 in 
Kopenhagen is opgericht. De Deense naam is Dogme 95. De deelnemers hebben afgesproken zich bij het 
filmmaken aan tien strikte regels (dogma's) te zullen houden. Deze regels worden opgesomd in het 
manifest van Dogma 95, en vormen samen De eed van zuiverheid. 

De oprichters van Dogma 95 zijn de Deense regisseurs Thomas Vinterberg, Lars von Trier, Kristian Levring 
en Søren Kragh-Jacobsen. De eerste en tevens bekendste Dogma 95-film is Festen (Het Feest) uit 1998, 
geregisseerd door Thomas Vinterberg. 

De eed van zuiverheid 

"Ik zweer mij te onderwerpen aan de volgende regels, opgesteld en bevestigd door Dogma 95: 

1. Opnames dienen op locatie plaats te vinden. Rekwisieten en decors mogen niet worden 
toegevoegd (als een bepaald rekwisiet noodzakelijk is voor het verhaal, moet een locatie worden gekozen 
waar dit rekwisiet aanwezig is). 
2. Geluid dient nooit los van de beelden te worden gemaakt, of andersom. (Muziek mag niet worden 
gebruikt, tenzij aanwezig waar de scène wordt gefilmd.) 
3. De camera dient in de hand te worden gehouden. Elke beweging of fixatie die uit de hand kan 
worden bereikt is toegestaan. (De film dient niet plaats te vinden waar de camera staat, schieten dient 
plaats te vinden waar de film plaatsvindt.) 
4. De film dient in kleur te zijn. Speciale belichting is niet toegestaan. (Als er te weinig licht is, moet de 
scène worden afgebroken of dient een enkele lamp aan de camera te worden bevestigd.) 
5. Optische effecten en filters zijn verboden. 
6. De film mag geen oppervlakkige actie bevatten. (Moorden, wapens etc. dienen niet voor te 
komen.) 
7. Vervreemding in tijd en plaats is verboden. (Dat wil zeggen dat de film plaatsvindt in het hier en 
nu.) 
8. Genrefilms zijn niet toegestaan. 
9. Het filmformaat is Academy 35 mm. 
10. De filmregisseur wordt niet genoemd op de aftiteling. 
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http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Academy_35_mm&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Filmregisseur
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Von Trier, Lars 

Dogville (2003) 
De mooie Grace (Nicole Kidman) is op de vlucht voor een groep gevaarlijke gangsters. 
Uitgeput vindt ze een onderkomen in het ingeslapen plaatsje Dogville. Schoorvoetend 
besluit de gesloten gemeenschap haar schuil te houden op voorwaarde dat zij als 
wederdienst verschillende werkzaamheden verricht. Grace gaat akkoord maar ervaart al 
snel dat er achter de schone schijn van Dogville heel wat duistere geheimen schuilgaan. Zij 
zelf draagt echter ook een geheim met zich mee dat Dogville nog wel eens de kop kan gaan 

kosten. 

Breaking the waves (1996) 
De jaren '70. Streng-protestantse gemeenschap in het barre noorden van Schotland. Bess, 
een meisje dat af en toe met God praat, wordt verliefd op Jan die arbeider is op een 
booreiland. Ondanks de afkeuring van de dorpsgemeenschap trouwen ze toch. Het prille 
geluk wordt echter abrupt stopgezet wanneer Jan door een ongeluk volledig verlamd raakt. 
Het enige dat hem nu nog kan opwinden is zijn vrouw horen vertellen over erotische 
ervaringen met andere mannen. Bess offert zich op. 

The idiots (1998) 
Een groep van intelligente jonge mensen reageert op de passiviteit en doelloosheid van de 
huidige samenleving door hun “innerlijke idioot” vrij te laten. Hun kleine gemeenschap leeft 
samen in één huis en alle leden doen zich tegenover de buitenwereld voor als verstandelijk 
gehandicapt. Hun doel is het uitlokken van reacties, van emoties als gêne, irritatie, verdriet, 
woede en verbazing. Als de sombere Karen in aanraking komt met de groep, staat ze 
aanvankelijk sceptisch tegenover hun acties. Later wordt ze echter toch aangetrokken door 

de therapeutische werking van het leven in totale vrijheid. 

Dancer in the dark (2003) 
Selma is een Tsjechische immigrante die samen met haar zoontje Gene ergens op het 
platteland in Amerika woont. Hoewel ze elke dag geconfronteerd wordt met haar 
verminderende gezichtsvermogen, besluit ze ook 's nachts te gaan werken om haar 
zoontje van dezelfde oogziekte te kunnen laten genezen. Selma's grote passie is muziek en 
dansen zoals in de klassieke musicals. Tijdens het eentonige werk in de fabriek droomt 
Selma samen met haar vriendin Kathy weg, in een wereld van muziek en geluk waarbij het 

lawaai van de machines de basisbeat vormt. Maar als haar buurman haar spaargeld steelt, wordt Selma's 
leven een tragedie en de verwachte 'happy ending' is opeens heel onzeker... 

The five obstructions (2003) 
The Five Obstructions is een uitdaging van Lars von Trier aan zijn vriend en vroegere leraar 
Jørgen Leth. Deze maakte in 1967 de korte, experimentele film The Perfect Human. Von 
Trier daagt Leth uit om de film vijf maal opnieuw te maken, met steeds andere, door Von 
Trier vast te stellen regels. Leth neemt de handschoen op en maakt The Perfect Human 
opnieuw. Onder meer op Cuba, in India en als animatiefilm. Het contrast tussen de kalme 
Leth en de sardonische Von Trier is groot en hun gesprekken vormen boeiende 

verbindingen tussen de remakes van Leth. Maar het zijn vooral de remakes zelf die laten zien hoe het 
opleggen van regels kan leiden tot briljante ingevingen. 
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Manderlay (2006) 
Grace komt in het plaatsje Manderlay terecht waar slavernij nog gewoon bestaat. Ze besluit 
het op te nemen voor de zwarte inwoners. Maar in Manderlay geldt de handgeschreven 
wet van de oude plantage eigenaresse Mam. Niet alle zwarte inwoners van Manderlay zijn 
even ingenomen met het idealisme van Grace. 

 

The boss of it all (2006) 
Toen Ravn begon met zijn succesvolle IT-onderneming, 'bedacht' hij een directeur waar hij 
achter kon schuilen bij vervelende beslissingen. Nu hij het bedrijf wil verkopen, willen 
mensen deze directeur ontmoeten. De eigenaar huurt een goedkope acteur om de rol te 
spelen. 
 
 

Antichrist (2010) 
Flauwvallende mensen tijdens de première, zeer verdeelde reacties van de pers en winnaar 
van de jury prijs voor beste actrice in Cannes zorgden ervoor dat Lars von Trier met 
Antichrist opnieuw een film heeft gemaakt die veel commotie veroorzaakte. Een rouwend 
echtpaar trekt zich na de dood van hun kind terug in Eden, hun afgelegen huisje in de 
bossen. De man en vrouw hopen er hun gebroken harten te helen en haar angstaanvallen 
onder controle te krijgen. Natuur, waanzin, schuld en boete krijgen de overhand. 

Melancholia (2012) 
Justine en Michael vieren hun bruiloft in het huis van haar zus Claire. Ondertussen beweegt 
de planeet Melancholia zich richting aarde en worden de twee zussen geconfronteerd met 
het snel naderende einde van de wereld. Terwijl Justine al in een diepe depressie verkeert, 
verzet Claire zich tot het einde. 

 

Bier, Susanne 

After the wedding (2006, DK, SE, Efter brylluppet) 
Jacob Petersen heeft zijn levenswerk gevonden; hij leidt een weeshuis voor straatkinderen 
in India. Wanneer het weeshuis met sluiting wordt bedreigd, ontvangt hij een 
ongebruikelijk aanbod. Een Deense zakenman, Jorgen, biedt Jacob 4 miljoen dollar. Daar 
zitten echter wel bepaalde voorwaarden aan vast... Niet alleen moet Jacob terugkeren naar 
Denemarken, hij moet ook participeren in het huwelijk van Jorgens dochter. Dit huwelijk 
blijkt een beslissend moment tussen verleden en toekomst, en Jacob staat plots voor de 

moeilijkste keuze van zijn leven. 

Brothers (2009) 
Michael heeft zijn leven mooi op orde. Hij heeft een succesvolle carrière als 
beroepsmilitair, een prachtige vrouw en twee dochters. Zijn jongste broer Jannik is een 
zwerver die het niet al te nauw neemt met de wet. Michael wordt voor een VN missie 
uitgezonden naar Afghanistan. Als Michael vermist wordt, helpt Jannik Sarah en de 
kinderen. En tegen alle verwachtingen in weet Jannik op juiste wijze de verantwoording te 
dragen voor het gezin maar ook voor zichzelf. Maar dan komt Michael onverwacht toch 

naar huis. Hij is ernstig getraumatiseerd door zijn gevangenschap in de bergen van Afghanistan. 
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Open hearts (2010) 
Cecile en Joachim zijn jong en verliefd. Ze staan op het punt te gaan trouwen en hebben 
hun hele leven nog voor zich. Maar dan gaan de dingen mis en van het ene op het andere 
moment is alles anders. Maar niet alleen voor Cecile en Joachim veranderen de dingen, 
ook voor Marie en Niels. Marie en Niels zijn beiden eind dertig. Ze zijn gelukkig getrouwd 
en hebben drie kinderen, maar hun huwelijk wordt zwaar op de proef gesteld wanneer 
Niels heftig verliefd wordt op Cecile.  

Vinterberg, Thomas 

Festen (1999) 
Een succesvolle zakenman heeft al zijn familieleden en vrienden uitgenodigd om op 
grootse wijze zijn 60ste verjaardag te vieren. Een half jaar eerder heeft een van zijn 
dochters zelfmoord gepleegd. Hij vraagt zijn oudste zoon Christian om haar te herdenken 
in een toespraakje tijdens het diner. Maar nadat Christian tegen zijn glas heeft getikt, 
wordt het gezelschap geconfronteerd met een dramatische onthulling. 

Dear Wendy (2006) 
Dear Wendy is het verhaal van de jonge Dick die in het arme mijnwerkerstadje Estherslope 
woont. Als hij op een dag een revolver vindt, voelt hij zich er, ondanks zijn pacifistische 
overtuiging, door aangetrokken. Met zijn revolver in de hand weet hij een stel jongeren uit 
het plaatsje te ronselen om deel te nemen aan een geheime club die zich The Dandies 
noemt. De club baseert haar regels op de prinicipes van het pacifisme, maar ook op 
vuurwapens. Ondanks hun geloof in de belangrijkste regel - trek nooit je wapen - komen ze 

al snel in een situatie waaruit blijkt dat regels er zijn om gebroken te worden. 

Submarino (2010) 
Nick en zijn jongere broer groeien op in armoede met hun alcoholistische moeder. Ze 
vinden troost bij hun babybroertje en geven hem de liefde en zorg die hun 
tekortschietende moeder niet kan geven. Maar dan wordt het gezin door een schokkende 
gebeurtenis uit elkaar gedreven. 
Nick is inmiddels een dertiger en komt net uit de gevangenis. Hij is bodybuilder en heeft 
moeite zijn woede te bedwingen. Zijn broer is alleenstaand vader en verslaafd aan de 

drugs. Hij wil niets liever dan een beter leven voor zijn 6-jarige zoon Martin. 

Andere films 

Adam’s apples (Anders Thomas Jensen, 2007) 
Hoe vaak zie je nog films die zowel het verstand, het gevoel, als de lachspieren en de 
onderbuik prikkelen? Prettig gestoorde films over vooroordelen, over schuld en boete, 
over de eeuwige strijd tussen God en de duivel. Films waarin engagement en amusement 
elkaar versterken. Dat gebeurt hoogst zelden. Juist daarom is het oeuvre van de jonge 
Deense filmmaker Anders Thomas Jensen zo uitzonderlijk. 

Anklaget (Jacob Thuesen, 2005) 
Henrik, Nina en hun 14-jarige dochter Stine vormen een heel gewoon gezin. Henrik geeft 
zwemles en Nina werkt als secretaresse. Hun tienerdochter Stine vormt hun grootste 
probleem: geleidelijk sluit ze zich van de buitenwereld af. Tot ze op zekere dag een 
onthutsende beschuldiging uit…  
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Armadillo (Metz Pedersen Janus, 2010) 
Begin 2009 wordt de jonge Deen Mads voor zes maanden uitgezonden naar kamp 
Armadillo in de beruchte Afghaanse provincie Helmand. Wederopbouw is de kerntaak, 
maar dat boeit hem niet: oorlog betekent voor Mads in de eerste plaats spanning en 
avontuur. De toenemende druk van de Taliban maakt van de eindeloze patrouilles een 
zenuwslopende ervaring. Tijdens een vuurgevecht maakt het bataljon zich schuldig aan 
buitensporig geweld. Beelden van de jonge militairen, high na een gewonnen confrontatie, 

kunnen het imago van de vredesmissie schaden. Als het thuisfront er lucht van krijgt, slaat de ontreddering 
in het kamp toe.  

Babette’s feast (Gabriel Axel, 1987) 
Aan de verlaten kust van Denemarken wonen Martina en Philippa, de prachtige dochters 
van een strenge Protestantse pastoor die elk aards genot afkeurt. Op een dag arriveert de 
mysterieuze Babette, die de Franse onrusten ontvlucht is, in het diep religieuze en 
geïsoleerde dorpje. De twee zussen besluiten haar onderdak aan te bieden in ruil voor het 
verrichten van huishoudelijk werk. 14 jaar werkt Babette als hun persoonlijke huishoudster. 
Op een dag krijgt ze het bericht dat ze de loterij gewonnen heeft. Met het geldbedrag 

besluit ze de bevolking van het dorp op een enorm feestmaal te trakteren. Het wordt een diner om nooit te 
vergeten... 

Blekingegade Left Wing Gang : Denmarks most dangerous activists, the (Jacob Thuesen, 
2009) 
The Left Wing Gang is de toepasselijke bijnaam van een bende jonge, goed opgeleide links-
radicale activisten. Met criminele activiteiten verdienen ze miljoenen, die ze doorsluizen 
naar de terreurorganisatie PFLP. Zo steunen ze de Palestijnse strijd tegen Israël. Zelf zien ze 
het als puur idealisme, hoe misdadig het ook allemaal mag zijn. En achter hun fascinerende 
geschiedenis schuilt nog een tweede verhaal, over twee mannen die elk aan een andere 

kant van de wet staan. De een is de revolutionair die wordt gezien als de leider van de bende, maar zijn 
vrouw en vrienden nooit heeft verteld over zijn gevaarlijke dubbelleven. En de ander is de politieman die 
tot alles bereid is om de bende achter slot en grendel te krijgen. 

Dark horse (Dagur Kári, 2005) 
Daniel is graffiti-kunstenaar in Kopenhagen en spuit allerlei liefdesverklaringen op de 
muren in de stad. Altijd één stapje sneller dan de wet, leidt hij een zorgeloos bestaan. Als 
hij smoorverliefd wordt op Franc, die even roekeloos en charmant door het leven zeilt als 
hij, komt er snel een eind aan de tijd van zorgeloosheid 

 

Drive (Nicolas Winding Refn, 2012) 
Driver is stuntcoureur in Hollywood, die bijverdient als bestuurder van vluchtauto's in het 
criminele circuit. Hij wordt verliefd op zijn mooie buurvrouw Irene een jonge moeder die 
wordt meegesleept in de onderwereld praktijken van haar man, de ex-gedetineerde 
Standard Wanneer een klus gruwelijk fout gaat, moet Driver doen waar hij goed in is om 
Irene en haar zoontje te redden. 
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Flickering lights (Anders Thomas Jensen, 2007) 
De onhandige gangster Thorkild viert zijn 40ste verjaardag in mineur:zijn vriendin laat 'm 
zitten, het verrassingsfeestje ontaardt bijna in een bloedbad en zijn baas geeft hem lullige 
opdrachten. Samen met zijn collega's van de 'beruchte' Eskimogang slaat hij uiteindelijk 
een grote slag in Kopenhagen. Met de buit willen ze een luilekker leventje leiden in het 
zonnige Barcelona... Helaas stranden ze bij een verlaten restaurant op het Deense 
platteland, dat ze na enige introspectie over hun ongelukkige jeugd en hun onzekere 

toekomst ombouwen tot een gezellig en bloeiend familierestaurant. Deze ideale schuilplaats blijkt toch niet 
zo idyllisch als Thorkilds vroegere baas én een andere onverwachte gast opduiken... De donkere humor, het 
geweld, de politiek-incorrecte plot en de cheesy,maar levensechte personages doen denken aan Tarantino, 
maar dan met een extra Deense twist die Flickering Lights tegelijk onvoorspelbaar en onweerstaanbaar 
maakt. 

Goodbye Bafana (2006) 
James Gregory (Joseph Fiennes), een racistische Zuid-Afrikaan, krijgt de opdracht om een 
belangrijke gevangene te bewaken op Robben Island. Gedurende de twintig jaar waarin zij 
met elkaar te maken krijgen, groeit er een band tussen de twee mannen, ondanks het feit 
dat de gevangene een donkere huidskleur heeft. De naam van de gevangene is Nelson 
Mandela (Dennis Haysbert). 
 

Green butcher, The (Anders Thomas Jensen, 2006) 
Twee slagersknechten – de nihilistische dopehead Bjarne en de hevig zwetende 
binnenvetter Svend – zijn hun arrogante baas hartsgrondig beu en besluiten een eigen 
delicatessenzaak te openen. Echt goed gaan de zaken niet. Tot een elektricien een 
ongelukje krijgt in de koelruimte en een tijdelijk gebrek aan vlees het psychotische 
slagersduo dwingt tot onorthodoxe oplossingen. De nieuwe specialiteit, chickie-wickie, 
wordt een mega-succes. Svend wil het handeltje voortzetten, maar Bjarne ziet dat niet echt 

zitten. Spoedig beginnen er mensen te verdwijnen en tot overmaat van ramp ontwaakt ook Bjarne’s 
zwakzinnige tweelingbroer en dierenliefhebber Eigil uit een coma... 

House of the spirit, Thes (Bille, August,1993) 
In deze verfilming van de bestseller van Isabelle Allende volgen we drie generaties van de 
Chileense familie Treuba. Het verhaal begint in de rustige jaren twintig van de vorige eeuw 
en eindigt in de turbulente jaren zeventig. Hoofdpersoon is de arme Estaban Treuba. Hij 
maakt de mooie Rosa Del Valle het hof. De twee hebben trouwplannen, maar als Rosa per 
ongeluk drinkt uit een vergiftigd glas dat bestemd was voor haar vader overlijdt zij. 
Vervolgens reist Esteban naar de plantage Tres Marias, waar hij een bloeiend bedrijf van 

maakt. In 1944 vraagt hij de zus van Rosa, de helderziende Clara ten huwelijk. Samen met Estebans zuster 
Ferula verhuizen Esteban en Clara naar Tres Marias, waar hen een stormachtig leven wacht in de schaduw 
van de revolutie. 

How to get rid of the others (Anders RØnnow Klarlund, 2007) 
In How to Get Rid of the Others voeren overheidsmanagers bezuinigingen even simpel als 
drastisch door: onproductieve individuen die profiteren van de sociale zekerheid en de staat 
alleen geld kosten, moeten rigoureus worden opgeruimd. De uitvoering van deze 'Nieuwe 
Kopenhagen Criteria' leidt tot complicaties en verzet in het anders zo kalme en liberale 
Denemarken. Samengedreven in een oud schoolgebouw – dat dienst doet als 
onderzoeksbureau en vernietigingscomplex – worden 'nietsnutten' ondervraagd door een 

charmante, maar brutale rechts-radicale legerofficier en een immer twijfelend sociaal-democratisch 
parlementslid. Onder aanvoering van 'activiste' Sidse proberen een invalide dronken oma, twee 
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seksclubeigenaren, een kunstenaar en ander 'tuig' hun bestaan te rechtvaardigen. Maar als blijkt dat 
iedereen wel iets te verbergen heeft, loopt de spanning tussen de lotgenoten en tussen de ondervragers 
hoog op  

Kapringen (Tobias Lindholm, 2012) 
Het verhaal is gebaseerd op ware gebeurtenissen. Het Deense vrachtschip M.V. Rozen 
wordt op de Indische Oceaan gekaapt door Somalische piraten. Zij willen geld zien en 
scheepskok Mikkel (Asbæk) moet telefonisch onderhandelen met de CEO van zijn bedrijf. 
Deze baas wil echter niet meteen buigen maar keihard onderhandelen. 

 

Les miserable (Bille August, 1988) 
Jean Valjean (Liam Neeson) is een harteloze veroordeelde, die op het juiste moment tot 
inkeer komt. Hij weet zijn leven weer op te pakken en schopt het zelfs tot burgemeester 
van het armoedige dorpje Vigau. Daar wordt Valjean hopeloos verliefd op Fantine (Uma 
Thurman), een mooie, maar zwakke prostituee. Op haar sterfbed smeekt ze hem voor haar 
dochter Cosette (Claire Danes) te zorgen. 

Mifune’s last song (Soren Kragh Jacobsen, 1999) 
Kresten, een Deense yup, is net getrouwd en heeft een mooie carrière in het vooruitzicht in 
het bedrijf van zijn schoonvader. Dan sterft zijn vader en moet Kresten, terug naar de 
boerderij in zijn geboortedorp om de begrafenis te regelen en een oplossing voor zijn 
zwakbegaafde broer te vinden. Hij regelt een huishoudster, de beeldschone Liva, die weg 
rent van haar bestaan als Kopenhaagse callgirl. Met zijn drieën proberen ze er wat van te 
maken, maar dat lukt pas nadat ze laag na laag van hun eigen gelogen identiteit hebben 

moeten afpellen. 

Monastery, The: Mr. Vig and the nun (Pernille Rose Gronkjaer, 2006) 
Sinds 1950 woont de excentrieke vrijgezel Jørgen Laursen Vig in Hesjberg, een 
sprookjesachtig kasteel in het noorden van Denemarken. Hij was 33 toen hij het kocht met 
het idee er een klooster van te maken. Daar is echter niets van gekomen en een halve 
eeuw later is het kasteel niet veel meer dan een imposante bouwval. Toch lijkt de 
mogelijkheid dat Hesbjerg een klooster wordt dichterbij dan ooit...  Meneer Vig heeft zijn 
droom in Moskou voorgelegd aan de patriarch van de Russisch-orthodoxe kerk en die 

heeft daarop een nonnendelegatie gestuurd om het kasteel te inspecteren. Aan het hoofd van deze 
delegatie staat zuster Amvrosija, een non die van aanpakken houdt en rotsvaste opvattingen heeft over 
hoe het er in een klooster aan toe hoort te gaan. Ondanks ruzies en even hilarische als pijnlijke momenten 
bloeit er tussen de koppige Amvrosija en de zonderlinge meneer Vig een buitengewoon hartverwarmende 
relatie op. 

Murk (Jannik Hohansen, 2005) 
Een bizarre situatie: Julie, een jonge vrouw met een handicap, trouwt met haar 
internetvriend en sterft op die huwelijksdag in zijn armen. Zelfmoord, zo blijkt. Totdat haar 
broer Jacob een boek van haar bruidegom vindt, met daarin een overlijdensadvertentie 
identiek aan die van Julie maar met een andere naam. Wanneer Jacob verhaal gaat halen, 
blijkt zijn voormalige schoonbroer in het dorpje Murk een nieuwe verloofde te hebben 
gevonden. Ook een persoon met een handicap… 
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Pelle the Conqueror (Bille August, 1987) 
Aan het eind van de 19e eeuw vertrekken Lasse en zijn zoon Pelle met de boot van Zweden 
naar het Deense eiland Bornholm. Ze willen een nieuw leven opbouwen in Denemarken. 
Spoedig vinden ze werk op een boerderij en Pelle leert Deens spreken. Desondanks blijven 
ze gezien worden als buitenstaanders maar ze blijven trouw aan hun droom: een beter 
leven dan dat ze hadden in Zweden. 

Princess (Anders Morgenthaler,2006) 
De eerste lange animatiefilm van de Deen Anders Morgenthaler is gemaakt in een 
combinatie van animatie in Japanse 'anime'-stijl en live-actionfragmenten in de vorm van 
homevideo's. August, een missionaris, geeft zijn werk op om voor het vijfjarige dochtertje 
van zijn overleden zus te zorgen. Zijn zus was een bekende pornoster, 'The Princess', maar 
stierf aan de gevolgen van haar drugsverslaving. August onderneemt een gewelddadige 
wraakactie tegen de porno-industrie. 

    

Pusher (1996) Pusher II (?) en Pusher III (2005) (Nicolas Winding Refn) 

Frank (Kim Bodnia) is een redelijk succesvolle drugsdealer in Kopenhagen totdat hij een grote deal maakt 
met drugs die hij niet betaald heeft en gearresteerd wordt door de politie. Hij kan de politie afschudden 
maar niet z’n Joegoslavische toeleverancier Milo (Zlato Buric) die hij nu veel geld schuldig is. Dicht op de 
huid gefilmd zien we hoe Frank zichzelf steeds dieper in de nesten werkt, z’n vriendschap met Tonny (Mads 
Mikkelsen) uiteen barst en z’n plannen om te vluchten met z’n vriendinnetje, een prostituee, serieuze 
vormen beginnen aan te nemen. 

R (Tobias Lindholm, 2010) 
Veroordeeld voor een geweldsdelict, arriveert gevangene R in de zwaarst bewaakte 
gevangenis van Denemarken. Daar wordt zijn identiteit een nummer, zijn naam een enkele 
letter. Hij is de zoveelste gevangene. Het gevangenisbestaan is een parallelle wereld met 
eigen regels, gedomineerd door eer en schuld. Een wereld waar elk vrij zicht belemmerd 
wordt door tralies en waar bloedvlekken niet meer weg te boenen zijn. R wordt geplaatst 
op de zwaarste afdeling. Binnen deze afdeling moet hij zijn plek in het systeem vinden. 

Leren hoe hij zich moet bewegen in deze wereld. En meteen is duidelijk; hij zal moeten vechten om te 
overleven. 

Reconstruction (Christopher Boe, 2003) 
In de straten van Kopenhagen kruisen de blikken van Alex en Aimee: het is liefde op het 
eerste gezicht. Alex verlaat prompt zijn verloofde Simone en achtervolgt de geheimzinnige 
Aimee waarvan hij overtuigd is dat ze reeds in zijn dromen is opgedoken. Diezelfde avond 
worden ze minnaars. 
Het blijkt het begin van een ware nachtmerrie. Niemand schijnt zich van Alex nog te 
herinneren: noch Simone, noch zijn buren, noch zijn beste vriend, noch zijn eigen vader 

herkennen hem. Ze zien hem aan voor een krankzinnige.....  
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Royal affair, A (Nikolaj Arcel, 2012) 
Denemarken 18de eeuw, psychische stoornissen, Christiaan VII (Koning v Denemarken), 
Caroline Mathilde (prinses v Wales) 
In 1766 wordt de 15-jarige Britse prinses Caroline Mathilde uitgehuwelijkt aan haar iets 
oudere neef, koning Christiaan VII van Denemarken en Noorwegen. De koning is geestelijk 
instabiel, waardoor de ministers en daarmee de hoge adel in feite de macht hebben. In 
1768 krijgt de koning een nieuwe lijfarts, de Duitse Johann Friedrich Struensee, die zijn 

vertrouwen wint en zo zijn verlichtingsideeën in nieuwe wetten kan omzetten. Struensee krijgt ook een 
affaire met de koningin, wat tot zijn ondergang leidt. Deze periode is ook beschreven in de roman 'Het 
bezoek van de lijfarts' van Per Olov Enquist. 

Terribly happy (Hzenrik Ruben Genz, 2008) 
Robert, een politieman uit Kopenhagen, wordt omwille van een professionele fout tijdelijk 
naar een provinciestadje gestuurd. Terwijl alweer een trage, bewolkte dag ten einde loopt 
in Zuid-Jutland, bekijken de inwoners de aankomst van de jongeman uit de grote stad met 
een tevreden en nieuwsgierige blik op hun gesloten gezicht. De politieman, die alles 
volgens het boekje doet, ontdekt beetje bij beetje de lokale gewoonten en begint aan te 
voelen dat er verontrustende geheimen verborgen zitten achter de façade van wat een 

heel gewoon provinciaals leventje schijnt te zijn. Dit groteske drama, dat elementen gebruikt uit het 
misdaad-, western- en horrorgenre, valt op door zijn originele stilering en betoverende evocatie van de 
atmosfeer waarvan de gestoorde gemeenschap doordrongen is. 

Troubled water (Erik Poppe, 2008) schuld en boete, drama 
Als Jan Thomas na acht jaar in de gevangenis gezeten te hebben voor een kindermoord 
wordt vrijgelaten, probeert hij een nieuw leven op te bouwen. Maar als hij wordt herkent 
door de moeder van het vermoorde kind kan zij dat niet accepteren en raakt ze door hem 
geobsedeerd. 
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Deense series 

1864 
1864 is het jaar waarin de felbevochten Tweede Deens-Pruisische Oorlog werd gestreden, 
met als inzet de hertogdommen Sleeswijk en Holstein. Maar meer dan over oorlog, gaat 1864 
over de ongewone driehoeksverhouding tussen de onafscheidelijke broers Laust en Peter en 
hun knappe geliefde Inge. Zorgeloos groeien de drie kinderen samen op, tot de oorlog hen 
scheidt en de twee broers ten strijde trekken. 

 
150 jaar later, in 2014, wordt de asociale Claudia verplicht een baan aan te nemen als thuishulp voor een 
100-jarige baron. Ze vindt Inges verloren memoires, en zo wordt ons het aangrijpende verhaal verteld over 
Peter, Laust en Inge. Een verhaal over onmogelijke liefde en een vergeten oorlog die hun levens voorgoed 
veranderde. 

The legacy 

  

De excentrieke en beroemde kunstenares Veronika Grønnegaard (68 jaar) woont sinds de jaren zestig op 
een groot landgoed op het eiland Funen. Na haar dood strijden haar vier kinderen, van drie verschillende 
vaders, om de erfenis, waarbij oude wonden opengaan en geheimen, leugens en spanningen naar boven 
komen. 

Borgen 

   

Een Deense dramaserie uit 2010 met als hoofdpersoon Birgitte Nyborg Christensen, politiek leider van een 
kleine middenpartij. Door politieke machinaties wordt ze onverwacht de eerste vrouwelijke premier van 
Denemarken. Nyborg, veertig jaar, getrouwd en moeder van twee kinderen, ervaart dat het politieke 
steekspel veel invloed heeft op haar privéleven. Andere belangrijke personages zijn haar geslepen 
spindoctor Kasper Juul en politiek verslaggeefster Katrine Fonsmark. 
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The bridge 

  

Wanneer op de Øresundbrug tussen Malmö en Kopenhagen een lijk gevonden wordt, dwingt deze brute 
moord de Zweedse en Deense politie tot samenwerking. Gruwelijke gebeurtenissen blijven elkaar 
opvolgen. De Deense agent Martin Rohde en de Zweedse Saga Norén zijn twee personages met totaal 
verschillende karaktereigenschappen. De Deense agent is relaxt en de Zweedse agente is een controlfreak. 
Met frisse tegenzin zullen ze met elkaar moeten samenwerken. 

Dicte 

  

Dicte Svendsen is een 40-jarige misdaadjournaliste die na haar scheiding met haar tienerdochter van 
Kopenhagen terugkeert naar haar geboortestad Arhus om daar een nieuw leven op te bouwen. Ongevraagd 
bemoeit ze zich met het oplossen van misdrijven waar ze vervolgens over schrijft. Tot ergernis van de lokale 
politie is ze vaak dichterbij de ontknoping dan de politie. Dicte probeert zo goed mogelijk haar werk als 
journaliste en detective te combineren met haar privéleven 

The eagle 

 

The Eagle (Ørnen) is de naam van een IJslandse inspectuer die de Deense politie eenheid helpt met 
uitzonderlijke gevallen. Het is de winnaar van een Emmy in de categorie Beste Internationale Dramaserie in 
2005. 

The killing 

   

http://www.imdb.com/title/tt0383164/plotsummary
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Charlotte-Sieling/The-bridge-[Seizoen-1]/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8403997&cs=resultlist&rctx=AWXKQUoDQRBA0S4HicOsAoqLLAwEN4HQR2qq0zWZyvRUm$pK5hpewUtl4RE8gGvjTnD3eXxwrgHXTsgCjXuygdZROR3oT0LXcuhH8BxYLpg5odE$M4lVu2XXY6605FA53ww6C4knWFqYyIaS4M59PV9X19XD5wYev7fN$6t7QTlQ5tOZ1iOnY$lmlhIXmPNCqYcP8FqK$d$Dk48chczPVG13yYiSSEl2ESv9R0XZD0nLWyqz$LGoKR@H9lxJ3b1k$AE=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Kathrine-Windfeld/The-bridge-Seizoen-2/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9014509&cs=resultlist&rctx=AWXKQUoDQRBA0S4HicOsAoqLLAwEN4HQR2qq0zWZyvRUm$pK5hpewUtl4RE8gGvjTnD3eXxwrgHXTsgCjXuygdZROR3oT0LXcuhH8BxYLpg5odE$M4lVu2XXY6605FA53ww6C4knWFqYyIaS4M59PV9X19XD5wYev7fN$6t7QTlQ5tOZ1iOnY$lmlhIXmPNCqYcP8FqK$d$Dk48chczPVG13yYiSSEl2ESv9R0XZD0nLWyqz$LGoKR@H9lxJ3b1k$AE=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jannik-Johansen/Dicte-Seizoen-1/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8880705&cs=resultlist&rctx=AWWMMWoDMRBFNTFJWFQZ7CJgSJo0AVtHEqPVOB5LO4qlWe9N3LvLoXyO1FmTMs3j8@g8MGYBphuQxSyMjdwr@RFsx36fwLFnOWPmiEp9ZhJtOk$7x9xoyb5xnh1Y9ZEHWKofSA8lwoO5vNw2t83T9zusfj7AvKJ8UubTSG$J47HYiaWEZ8x5fQq7UZKUSeAKrpai7n7k6AIHIXUTNd2eM6JEqiTbgI3$y4rSH2ItX3EuuVSqVj6mbmxUzaNk$AU=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Elsebeth-Egholm/Dicte-Seizoen-2/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9310261&cs=resultlist&rctx=AWWMMWoDMRBFNTFJWFQZ7CJgSJo0AVtHEqPVOB5LO4qlWe9N3LvLoXyO1FmTMs3j8@g8MGYBphuQxSyMjdwr@RFsx36fwLFnOWPmiEp9ZhJtOk$7x9xoyb5xnh1Y9ZEHWKofSA8lwoO5vNw2t83T9zusfj7AvKJ8UubTSG$J47HYiaWEZ8x5fQq7UZKUSeAKrpai7n7k6AIHIXUTNd2eM6JEqiTbgI3$y4rSH2ItX3EuuVSqVj6mbmxUzaNk$AU=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Birger-Larsen/The-killing-Seizoen-1/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7619161&cs=resultlist&rctx=AWWNwWrCQBBAdxqKDTkJQg9F6qVQBNlPWibuxIyZzOruaK5$gl9Q6P957rl6K@T2eDx44FwFrh6RFSr3aj2tBhZh3f1laGoO3QCeA$sZhSMabYVJrdgdmw6l0JxDYbk7aCxEHmFuYSTrU4Qnd3m7LW@Ll69PWPysq$uHe0fdkfDx9LjEfWom1tTOUGSWqYNv8Dkl84$Co2$5VTI@UbHNWRA1UibdtFjov8yo2z7mdIhpUj$kbJn3Q30qlN2zCvwC
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Kristoffer-Nyholm/The-killing-Seizoen-2/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7952275&cs=resultlist&rctx=AWWNwWrCQBBAdxqKDTkJQg9F6qVQBNlPWibuxIyZzOruaK5$gl9Q6P957rl6K@T2eDx44FwFrh6RFSr3aj2tBhZh3f1laGoO3QCeA$sZhSMabYVJrdgdmw6l0JxDYbk7aCxEHmFuYSTrU4Qnd3m7LW@Ll69PWPysq$uHe0fdkfDx9LjEfWom1tTOUGSWqYNv8Dkl84$Co2$5VTI@UbHNWRA1UibdtFjov8yo2z7mdIhpUj$kbJn3Q30qlN2zCvwC
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Mikkel-Serup/The-killing-Seizoen-3/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8685396&cs=resultlist&rctx=AWWNwWrCQBBAdxqKDTkJQg9F6qVQBNlPWibuxIyZzOruaK5$gl9Q6P957rl6K@T2eDx44FwFrh6RFSr3aj2tBhZh3f1laGoO3QCeA$sZhSMabYVJrdgdmw6l0JxDYbk7aCxEHmFuYSTrU4Qnd3m7LW@Ll69PWPysq$uHe0fdkfDx9LjEfWom1tTOUGSWqYNv8Dkl84$Co2$5VTI@UbHNWRA1UibdtFjov8yo2z7mdIhpUj$kbJn3Q30qlN2zCvwC
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Charlotte-Sieling/The-bridge-[Seizoen-1]/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8403997&cs=resultlist&rctx=AWXKQUoDQRBA0S4HicOsAoqLLAwEN4HQR2qq0zWZyvRUm$pK5hpewUtl4RE8gGvjTnD3eXxwrgHXTsgCjXuygdZROR3oT0LXcuhH8BxYLpg5odE$M4lVu2XXY6605FA53ww6C4knWFqYyIaS4M59PV9X19XD5wYev7fN$6t7QTlQ5tOZ1iOnY$lmlhIXmPNCqYcP8FqK$d$Dk48chczPVG13yYiSSEl2ESv9R0XZD0nLWyqz$LGoKR@H9lxJ3b1k$AE=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Kathrine-Windfeld/The-bridge-Seizoen-2/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9014509&cs=resultlist&rctx=AWXKQUoDQRBA0S4HicOsAoqLLAwEN4HQR2qq0zWZyvRUm$pK5hpewUtl4RE8gGvjTnD3eXxwrgHXTsgCjXuygdZROR3oT0LXcuhH8BxYLpg5odE$M4lVu2XXY6605FA53ww6C4knWFqYyIaS4M59PV9X19XD5wYev7fN$6t7QTlQ5tOZ1iOnY$lmlhIXmPNCqYcP8FqK$d$Dk48chczPVG13yYiSSEl2ESv9R0XZD0nLWyqz$LGoKR@H9lxJ3b1k$AE=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jannik-Johansen/Dicte-Seizoen-1/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8880705&cs=resultlist&rctx=AWWMMWoDMRBFNTFJWFQZ7CJgSJo0AVtHEqPVOB5LO4qlWe9N3LvLoXyO1FmTMs3j8@g8MGYBphuQxSyMjdwr@RFsx36fwLFnOWPmiEp9ZhJtOk$7x9xoyb5xnh1Y9ZEHWKofSA8lwoO5vNw2t83T9zusfj7AvKJ8UubTSG$J47HYiaWEZ8x5fQq7UZKUSeAKrpai7n7k6AIHIXUTNd2eM6JEqiTbgI3$y4rSH2ItX3EuuVSqVj6mbmxUzaNk$AU=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Elsebeth-Egholm/Dicte-Seizoen-2/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9310261&cs=resultlist&rctx=AWWMMWoDMRBFNTFJWFQZ7CJgSJo0AVtHEqPVOB5LO4qlWe9N3LvLoXyO1FmTMs3j8@g8MGYBphuQxSyMjdwr@RFsx36fwLFnOWPmiEp9ZhJtOk$7x9xoyb5xnh1Y9ZEHWKofSA8lwoO5vNw2t83T9zusfj7AvKJ8UubTSG$J47HYiaWEZ8x5fQq7UZKUSeAKrpai7n7k6AIHIXUTNd2eM6JEqiTbgI3$y4rSH2ItX3EuuVSqVj6mbmxUzaNk$AU=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Birger-Larsen/The-killing-Seizoen-1/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7619161&cs=resultlist&rctx=AWWNwWrCQBBAdxqKDTkJQg9F6qVQBNlPWibuxIyZzOruaK5$gl9Q6P957rl6K@T2eDx44FwFrh6RFSr3aj2tBhZh3f1laGoO3QCeA$sZhSMabYVJrdgdmw6l0JxDYbk7aCxEHmFuYSTrU4Qnd3m7LW@Ll69PWPysq$uHe0fdkfDx9LjEfWom1tTOUGSWqYNv8Dkl84$Co2$5VTI@UbHNWRA1UibdtFjov8yo2z7mdIhpUj$kbJn3Q30qlN2zCvwC
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http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Mikkel-Serup/The-killing-Seizoen-3/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8685396&cs=resultlist&rctx=AWWNwWrCQBBAdxqKDTkJQg9F6qVQBNlPWibuxIyZzOruaK5$gl9Q6P957rl6K@T2eDx44FwFrh6RFSr3aj2tBhZh3f1laGoO3QCeA$sZhSMabYVJrdgdmw6l0JxDYbk7aCxEHmFuYSTrU4Qnd3m7LW@Ll69PWPysq$uHe0fdkfDx9LjEfWom1tTOUGSWqYNv8Dkl84$Co2$5VTI@UbHNWRA1UibdtFjov8yo2z7mdIhpUj$kbJn3Q30qlN2zCvwC
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Charlotte-Sieling/The-bridge-[Seizoen-1]/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8403997&cs=resultlist&rctx=AWXKQUoDQRBA0S4HicOsAoqLLAwEN4HQR2qq0zWZyvRUm$pK5hpewUtl4RE8gGvjTnD3eXxwrgHXTsgCjXuygdZROR3oT0LXcuhH8BxYLpg5odE$M4lVu2XXY6605FA53ww6C4knWFqYyIaS4M59PV9X19XD5wYev7fN$6t7QTlQ5tOZ1iOnY$lmlhIXmPNCqYcP8FqK$d$Dk48chczPVG13yYiSSEl2ESv9R0XZD0nLWyqz$LGoKR@H9lxJ3b1k$AE=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Kathrine-Windfeld/The-bridge-Seizoen-2/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9014509&cs=resultlist&rctx=AWXKQUoDQRBA0S4HicOsAoqLLAwEN4HQR2qq0zWZyvRUm$pK5hpewUtl4RE8gGvjTnD3eXxwrgHXTsgCjXuygdZROR3oT0LXcuhH8BxYLpg5odE$M4lVu2XXY6605FA53ww6C4knWFqYyIaS4M59PV9X19XD5wYev7fN$6t7QTlQ5tOZ1iOnY$lmlhIXmPNCqYcP8FqK$d$Dk48chczPVG13yYiSSEl2ESv9R0XZD0nLWyqz$LGoKR@H9lxJ3b1k$AE=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jannik-Johansen/Dicte-Seizoen-1/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8880705&cs=resultlist&rctx=AWWMMWoDMRBFNTFJWFQZ7CJgSJo0AVtHEqPVOB5LO4qlWe9N3LvLoXyO1FmTMs3j8@g8MGYBphuQxSyMjdwr@RFsx36fwLFnOWPmiEp9ZhJtOk$7x9xoyb5xnh1Y9ZEHWKofSA8lwoO5vNw2t83T9zusfj7AvKJ8UubTSG$J47HYiaWEZ8x5fQq7UZKUSeAKrpai7n7k6AIHIXUTNd2eM6JEqiTbgI3$y4rSH2ItX3EuuVSqVj6mbmxUzaNk$AU=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Elsebeth-Egholm/Dicte-Seizoen-2/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9310261&cs=resultlist&rctx=AWWMMWoDMRBFNTFJWFQZ7CJgSJo0AVtHEqPVOB5LO4qlWe9N3LvLoXyO1FmTMs3j8@g8MGYBphuQxSyMjdwr@RFsx36fwLFnOWPmiEp9ZhJtOk$7x9xoyb5xnh1Y9ZEHWKofSA8lwoO5vNw2t83T9zusfj7AvKJ8UubTSG$J47HYiaWEZ8x5fQq7UZKUSeAKrpai7n7k6AIHIXUTNd2eM6JEqiTbgI3$y4rSH2ItX3EuuVSqVj6mbmxUzaNk$AU=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Birger-Larsen/The-killing-Seizoen-1/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7619161&cs=resultlist&rctx=AWWNwWrCQBBAdxqKDTkJQg9F6qVQBNlPWibuxIyZzOruaK5$gl9Q6P957rl6K@T2eDx44FwFrh6RFSr3aj2tBhZh3f1laGoO3QCeA$sZhSMabYVJrdgdmw6l0JxDYbk7aCxEHmFuYSTrU4Qnd3m7LW@Ll69PWPysq$uHe0fdkfDx9LjEfWom1tTOUGSWqYNv8Dkl84$Co2$5VTI@UbHNWRA1UibdtFjov8yo2z7mdIhpUj$kbJn3Q30qlN2zCvwC
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Kristoffer-Nyholm/The-killing-Seizoen-2/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7952275&cs=resultlist&rctx=AWWNwWrCQBBAdxqKDTkJQg9F6qVQBNlPWibuxIyZzOruaK5$gl9Q6P957rl6K@T2eDx44FwFrh6RFSr3aj2tBhZh3f1laGoO3QCeA$sZhSMabYVJrdgdmw6l0JxDYbk7aCxEHmFuYSTrU4Qnd3m7LW@Ll69PWPysq$uHe0fdkfDx9LjEfWom1tTOUGSWqYNv8Dkl84$Co2$5VTI@UbHNWRA1UibdtFjov8yo2z7mdIhpUj$kbJn3Q30qlN2zCvwC
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Mikkel-Serup/The-killing-Seizoen-3/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8685396&cs=resultlist&rctx=AWWNwWrCQBBAdxqKDTkJQg9F6qVQBNlPWibuxIyZzOruaK5$gl9Q6P957rl6K@T2eDx44FwFrh6RFSr3aj2tBhZh3f1laGoO3QCeA$sZhSMabYVJrdgdmw6l0JxDYbk7aCxEHmFuYSTrU4Qnd3m7LW@Ll69PWPysq$uHe0fdkfDx9LjEfWom1tTOUGSWqYNv8Dkl84$Co2$5VTI@UbHNWRA1UibdtFjov8yo2z7mdIhpUj$kbJn3Q30qlN2zCvwC
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Een twintigdelige Deense misdaadserie uit 2007 met als hoofdpersoon Sarah Lund, inspecteur bij de politie 
van Kopenhagen. Ze staat op het punt te verhuizen naar haar nieuwe liefde in Zweden, maar stelt haar 
vertrek uit wanneer een negentienjarig meisje vermoord en mishandeld wordt gevonden. De zaak is 
ingewikkeld, zo lijkt er een verband te bestaan met een lokale politicus die burgemeester wil worden. Elk 
deel van de serie volgt één dag uit het politieonderzoek. 

The protectors 

  

Deense actieserie uit 2008 over het werk van drie jonge lijfwachten, twee mannen en een vrouw, die 
werkzaam zijn bij de geheime dienst. Ze moeten hun 'objecten' beschermen tegen alle soorten van gevaar. 
Behalve de spanning van het werk, zien we ook het privéleven van de personage 

Those who kill 

 

De serie volgt het onderzoek van een speciale eenheid van de politie van Kopenhagen, geleid door 
rechercheur Katrina Ries Jensen met de hulp van forensisch psychiater en profiler Thomas Schaeffer. Het 
duo is gespecialiseerd in seriemoordenaars die niet passen binnen de traditionele gedragspatronen. Tot het 
vaste team behoren ook recherchechef Bisgaard, rechercheur Molbeck en forensisch arts Mia Vogelsang. Er 
zijn tien afleveringen van 45 minuten gemaakt, waarvan er steeds twee een doorlopende plot hebben, 
zodat er vijf televisiefilms van 90 minuten ontstaan.  

Wil je nog meer weten over de Deense cinema? Kijk dan eens op… 

http://recensies.infonu.nl/muziek-en-film/83972-deense-film-beste-deense-films-top-10-en-
introductie.html  

http://europeanmovies.org/movies-top-10-lists/best-danish-movies  

  

http://recensies.infonu.nl/muziek-en-film/83972-deense-film-beste-deense-films-top-10-en-introductie.html
http://recensies.infonu.nl/muziek-en-film/83972-deense-film-beste-deense-films-top-10-en-introductie.html
http://europeanmovies.org/movies-top-10-lists/best-danish-movies
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Mikkel-Serup/The-protectors-Seizoen-1/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7805303&cs=resultlist&rctx=AWWMMU4DMRBFPUSAVltFggIpKKkokBIfyZqNJ$zE3pnEns22uQq34URUKVha6P5@7$uDcwtwzYAsbuFerafNqajR3rTUPxXahsMhgefAcsHMEWeTmcSqzbE9YK605FA5zwxaC5EHWFoYyHqNcOe$Xm6r2$rh$gZP3$@g1igflPk80iZxPGo7sWj3iDk@n7vdKEl0EvgEX1TN@w45$o47IfMTVdteMqJEKiTbDiv9hwVl38eipzg@$aTFCh9TM1Yq7l4y@AA=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Mikkel-Serup/The-protectors-Seizoen-2/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8733157&cs=resultlist&rctx=AWWMMU4DMRBFPUSAVltFggIpKKkokBIfyZqNJ$zE3pnEns22uQq34URUKVha6P5@7$uDcwtwzYAsbuFerafNqajR3rTUPxXahsMhgefAcsHMEWeTmcSqzbE9YK605FA5zwxaC5EHWFoYyHqNcOe$Xm6r2$rh$gZP3$@g1igflPk80iZxPGo7sWj3iDk@n7vdKEl0EvgEX1TN@w45$o47IfMTVdteMqJEKiTbDiv9hwVl38eipzg@$aTFCh9TM1Yq7l4y@AA=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Birger-Larsen/Those-who-kill-Volume-1/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8280253&cs=resultlist&rctx=AWWNMU4DMRBFPUSAVltFAokiiBRUSMFHssbxhJ14dkzs2ex5uEpOQ0VJzdJC9@@T1@vg3ApcNyKrW7lHG0qj7TyUbWaRPxX6jsMhg$fAekbhhEZ7YVJrtsT$gNJozaGxLAx6C4lHWFsYaTEluHJfD5fNZXPz$Qx33y@gnlDfSPg00XKQjqWfWUu8RZH7U3ydNGuZFT7A11LM@w45$chRyfxMzXZnQdRElXQXsdF@WFH3Q6rlPS0mn0u1ysfcTY2qu1aBHw==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Mikkel-Serup/The-protectors-Seizoen-1/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7805303&cs=resultlist&rctx=AWWMMU4DMRBFPUSAVltFggIpKKkokBIfyZqNJ$zE3pnEns22uQq34URUKVha6P5@7$uDcwtwzYAsbuFerafNqajR3rTUPxXahsMhgefAcsHMEWeTmcSqzbE9YK605FA5zwxaC5EHWFoYyHqNcOe$Xm6r2$rh$gZP3$@g1igflPk80iZxPGo7sWj3iDk@n7vdKEl0EvgEX1TN@w45$o47IfMTVdteMqJEKiTbDiv9hwVl38eipzg@$aTFCh9TM1Yq7l4y@AA=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Mikkel-Serup/The-protectors-Seizoen-2/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8733157&cs=resultlist&rctx=AWWMMU4DMRBFPUSAVltFggIpKKkokBIfyZqNJ$zE3pnEns22uQq34URUKVha6P5@7$uDcwtwzYAsbuFerafNqajR3rTUPxXahsMhgefAcsHMEWeTmcSqzbE9YK605FA5zwxaC5EHWFoYyHqNcOe$Xm6r2$rh$gZP3$@g1igflPk80iZxPGo7sWj3iDk@n7vdKEl0EvgEX1TN@w45$o47IfMTVdteMqJEKiTbDiv9hwVl38eipzg@$aTFCh9TM1Yq7l4y@AA=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Birger-Larsen/Those-who-kill-Volume-1/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8280253&cs=resultlist&rctx=AWWNMU4DMRBFPUSAVltFAokiiBRUSMFHssbxhJ14dkzs2ex5uEpOQ0VJzdJC9@@T1@vg3ApcNyKrW7lHG0qj7TyUbWaRPxX6jsMhg$fAekbhhEZ7YVJrtsT$gNJozaGxLAx6C4lHWFsYaTEluHJfD5fNZXPz$Qx33y@gnlDfSPg00XKQjqWfWUu8RZH7U3ydNGuZFT7A11LM@w45$chRyfxMzXZnQdRElXQXsdF@WFH3Q6rlPS0mn0u1ysfcTY2qu1aBHw==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Mikkel-Serup/The-protectors-Seizoen-1/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7805303&cs=resultlist&rctx=AWWMMU4DMRBFPUSAVltFggIpKKkokBIfyZqNJ$zE3pnEns22uQq34URUKVha6P5@7$uDcwtwzYAsbuFerafNqajR3rTUPxXahsMhgefAcsHMEWeTmcSqzbE9YK605FA5zwxaC5EHWFoYyHqNcOe$Xm6r2$rh$gZP3$@g1igflPk80iZxPGo7sWj3iDk@n7vdKEl0EvgEX1TN@w45$o47IfMTVdteMqJEKiTbDiv9hwVl38eipzg@$aTFCh9TM1Yq7l4y@AA=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Mikkel-Serup/The-protectors-Seizoen-2/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8733157&cs=resultlist&rctx=AWWMMU4DMRBFPUSAVltFggIpKKkokBIfyZqNJ$zE3pnEns22uQq34URUKVha6P5@7$uDcwtwzYAsbuFerafNqajR3rTUPxXahsMhgefAcsHMEWeTmcSqzbE9YK605FA5zwxaC5EHWFoYyHqNcOe$Xm6r2$rh$gZP3$@g1igflPk80iZxPGo7sWj3iDk@n7vdKEl0EvgEX1TN@w45$o47IfMTVdteMqJEKiTbDiv9hwVl38eipzg@$aTFCh9TM1Yq7l4y@AA=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Birger-Larsen/Those-who-kill-Volume-1/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8280253&cs=resultlist&rctx=AWWNMU4DMRBFPUSAVltFAokiiBRUSMFHssbxhJ14dkzs2ex5uEpOQ0VJzdJC9@@T1@vg3ApcNyKrW7lHG0qj7TyUbWaRPxX6jsMhg$fAekbhhEZ7YVJrtsT$gNJozaGxLAx6C4lHWFsYaTEluHJfD5fNZXPz$Qx33y@gnlDfSPg00XKQjqWfWUu8RZH7U3ydNGuZFT7A11LM@w45$chRyfxMzXZnQdRElXQXsdF@WFH3Q6rlPS0mn0u1ysfcTY2qu1aBHw==
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Noorwegen 

Babycall (Pål Sletaune, 2011) 
Een moeder en haar achtjarige zoontje, die hun gewelddadige echtgenoot en vader zijn 
ontvlucht, wonen nu in een opvangcentrum. Ze koopt een monitor om haar zoontje ook 
tijdens zijn slaap in de gaten te kunnen houden, maar hoort vreemde geluiden ergens uit 
het gebouw: een kind dat schreeuwt om hulp. 

 

Bothersome man, The (Jens Lien, 2006) 
Een bus rijdt in een desolaat landschap en stopt voor een bouwvallig huis. De een beetje 
verwaarloosde veertiger Andreas stapt uit en wordt door een vriendelijke man ontvangen 
die hem naar een stad brengt. Hij krijgt een appartement, een mooi kostuum, een 
respectabele job, kort daarna een pracht van een vrouw en alle bewoners van de stad zijn 
opgewekt en zeer vriendelijk. Toch voelt Andreas zich niet thuis in deze veel te perfecte 
emotieloze wereld. De mensen lijken uitgeblust, het voedsel heeft geen smaak en van de 

alcohol wordt hij niet dronken... Andreas probeert te ontsnappen maar vindt geen uitweg. 

Company Orheim (Arild Andresen, 2012) 
Jarle Klepp blikt terug op zijn jeugd in Stavanger van de jaren tachtig, waar het gezin waar 
hij deel van uitmaakt langzaam maar zeker ten onder gaat aan de drankverslaving van zijn 
vader 

 

Factotum (Bent Hamer, 2005) 
Henry Chinaski (Matt Dillon, Crash) werkt in fabrieken en pakhuizen om te kunnen doen 
waar hij echt van houdt: drinken, op paarden wedden, het oppikken van vrouwen en 
vooral, het schrijven van verhalen die niemand wil uitgeven. Factotum vertelt op zowel 
cynische als gevoelige wijze het verhaal van een man die op het randje van de afgrond leeft 
en bereid is om alles te riskeren zodat zijn leven zijn poëzie wordt... Een oprechte film vol 
rauwheid, passie en humor. Het personage Henry Chinaski is de alter-ego van auteur 

Charles Bukowski, op wiens gelijknamige boek Factotum gebaseerd is.  

Half brother, The (Per-Olav SØrensen,2012) 
Familiekroniek speelt zich af in Oslo van 1945 tot 1990. Centraal staan de twee halfbroers 
Fred en Barnum. Fred, de oudste, wordt geboren nadat zijn moeder in mei 1945 verkracht 
is door een onbekende man, Barnum wordt vijf jaar later geboren uit haar huwelijk met 
een circusartiest. De broers hebben als kinderen een nauwe band, maar groeien uit elkaar 
wanneer Fred op zoek gaat naar zijn vader. Het verhaal kan ook gezien worden als een 
metafoor voor het uiteenvallen van Europa na de Tweede Wereldoorlog en de hereniging 

na de val van de Berlijnse Muur. 

 

 

 

http://www.bol.com/nl/p/factotum/1002004007168575/
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Pal-Sletaune/Babycall/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8587106&cs=resultlist&rctx=AWWMQU7DMBAAva1AiiJViqDPKH6StY636jabdWNvGvEKOHHnC3yB33DmAYRLL5XmMJrDgHNbcM2IrG7ruojxtUeRm0DbcDgO4DmwXlE4oVEvTGrVVm2PKJU6DpVlbdBaSDxCZ2EkO$UEG@f1s@l9$$fx@Rvg$WMH7ikSI5ZE2i6sOcJ$ii$zDpoXhU@wJWfzwtPMyUeOSuYXqna4CqImKqSHiJXuY0HtT6nkS1pPfsjFCp$HZq5U3IMK@AE=
http://www.bol.com/nl/p/bothersome-man/1002004006051031/
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Arild-Andresen/Company-Orheim/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8726223&cs=resultlist&rctx=AWWMQWoCQRBFu5QIw6AgicfQPlJTbZdMZXqqtbrGOYcb94LLHCRnyB1yh0wgu8CH93nwPzi3BNcMyOKWbl20Ix7$AG3D4dSD58ByxcwJjY6ZSazaXNsT5kpbDpXz7KC1kObV1sJA1pUEC@f8XnzdfrP6$AR4u2@AvUZiRE0k7cRSIuwu8TBKL2USeIDXUsxnvoycfOQoZH6iavtrRpRESrKPWOm@VJRjl7Sc0@zk$6Km@N43YyV1L5LhBw==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Per-Olav-Srensen/The-half-brother/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8781697&cs=resultlist&rctx=AWWMMU7DQBBFdxKBZFmKFAEFHRdI9kir2exYHryeTWbH8T1SRLS0uUl6zsEZMCVC$sV7r@jg3BpcMyKLW7vXHnP3FrVYT@pHoG04dAN4DixnzJzQ6JCZxKot2HaYK205VM5Lg9ZC4hG2FkayviRYuY@v1e3yu8evO8DzdQPuKRIjaiJpZ5YS4eUU95MMUmaBT@BaivnMp4mTjxyFzM9UbXfOiJJISXYRK@2PinLok5ZjWp78UNSU34dmqqTuQTL8AA==
http://www.bol.com/nl/p/factotum/1002004007168575/
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Pal-Sletaune/Babycall/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8587106&cs=resultlist&rctx=AWWMQU7DMBAAva1AiiJViqDPKH6StY636jabdWNvGvEKOHHnC3yB33DmAYRLL5XmMJrDgHNbcM2IrG7ruojxtUeRm0DbcDgO4DmwXlE4oVEvTGrVVm2PKJU6DpVlbdBaSDxCZ2EkO$UEG@f1s@l9$$fx@Rvg$WMH7ikSI5ZE2i6sOcJ$ii$zDpoXhU@wJWfzwtPMyUeOSuYXqna4CqImKqSHiJXuY0HtT6nkS1pPfsjFCp$HZq5U3IMK@AE=
http://www.bol.com/nl/p/bothersome-man/1002004006051031/
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Arild-Andresen/Company-Orheim/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8726223&cs=resultlist&rctx=AWWMQWoCQRBFu5QIw6AgicfQPlJTbZdMZXqqtbrGOYcb94LLHCRnyB1yh0wgu8CH93nwPzi3BNcMyOKWbl20Ix7$AG3D4dSD58ByxcwJjY6ZSazaXNsT5kpbDpXz7KC1kObV1sJA1pUEC@f8XnzdfrP6$AR4u2@AvUZiRE0k7cRSIuwu8TBKL2USeIDXUsxnvoycfOQoZH6iavtrRpRESrKPWOm@VJRjl7Sc0@zk$6Km@N43YyV1L5LhBw==
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Headhunters (Morten Tyldum, 2011) 
Roger Brown heeft het allemaal. Hij is een succesvol headhunter en is getrouwd met een 
bloedmooie galeriehoudster, met wie hij samenwoont in een luxueus huis. Maar hij leeft 
boven zijn stand en om zijn hoofd financieel boven water te houden, steelt hij 
kunstwerken. Op een dag rooft hij een uiterst waardevol schilderij, maar voor hij het goed 
en wel beseft, wordt hij zelf opgejaagd wild en raakt hij verstrikt in een klopjacht. 

Home for Christmas(Bent Hamer, 2010) 
Kerstavond in een klein Noors dorpje. Verschillende mensen proberen thuis te komen door 
dikke pakken sneeuw. 
Een gescheiden man verkleed zich als de kerstman om toch zijn kinderen en zijn ex-vrouw 
te kunnen zien op kerstavond. Karin maakt zich klaar voor een avond vol passie met haar 
minnaar in de veronderstelling dat hij na de kerst eindelijk zijn vrouw verlaat. Een zwerver 
komt een oude vlam tegen en Thomas liegt dat zijn familie geen kerst viert zodat hij de 

kerst kan doorbrengen met zijn vriendinnetje. 

Jackpot (Magnus Martens, 2011) 
Jackpot, gebaseerd op een verhaal van bestellerschrijver Jo Nesbø, is een comedy met 
absurdistische, Tarantino-achtige trekjes. Het verhaal speelt zich af in het grensgebied 
tussen Noorwegen en Zweden. Daar maken we kennis met een stelletje onfrisse jongens: 
Oscar, Thor, Billy en Tresko. Ze hebben allemaal een crimineel verleden maar werken nu 
ver van de bewoonde wereld in een vreemde fabriek waar plastic kerstbomen worden 
gemaakt. Alle vier zijn ze gek op gokken, maar zoals de meeste mensen winnen ze nooit 

iets. Tot nu toe dan... Want plotseling winnen de mannen zomaar 1.739.361 Noorse Kronen. Al gauw 
beseffen ze dat dit bedrag onmogelijk in vieren te verdelen is. En vanaf dat moment wordt het pas écht 
leuk! 

King of devil’s island (Marius Holst, 2010) 
Noorwegen, januari 1915. Op het eiland Bastøy staat de gelijknamige, beruchte 
jeugdgevangenis. Hier leven jonge veelplegers onder het strenge regime van genadeloze 
bewakers. Wanneer de zeventienjarige Erling arriveert, is hij vastbesloten te ontsnappen. 
In het grootste geheim wordt een opstand tegen de bewakers voorbereid. Zodra de 
jongeren na een heftige strijd de leiding over het eiland krijgen, worden onverwacht de 
rollen omgedraaid. De Noorse autoriteiten komen in actie en vanaf het vasteland naderen 

150 gewapende soldaten om orde op zaken te stellen.  

North (Rune Denstad Langlo, 2009) 
De voormalig skiër Jomar leidt als gevolg van een zenuwinzinking een geïsoleerd bestaan 
als bewaker op een skipiste en houdt zich op de been met drank en pillen. Als hij te horen 
krijgt dat hij een kind heeft, gaat hij op zoek. Hij begint aan een lange reis naar het hoge 
Noorden op zijn sneeuwscooter met 5 liter alcohol als enige proviand. Onderweg komt hij 
in merkwaardige situaties terecht. 

Kitchen stories (Bent Hamer, 2003) 
In de periode na de tweede wereldoorlog ontdekten Zweedse experts dat als het werk in 
de keuken beter georganiseerd zou worden, de economische voordelen voor het 
huishouden enorm konden zijn. Nadat keukengedrag van de huisvrouwen uitvoerig in 
kaart is gebracht, wordt het tijd het gedrag van alleenstaande mannen te bestuderen. Een 
gezelschap Zweedse observatoren begeeft zich daarvoor naar het Noorse platteland. 
Observator Nilsson komt terecht bij Isak, een knorrige boer die niets van hem moet 

hebben. Vanaf zijn hoge scheidsrechterstoel houdt Nilsson precies de activiteiten van Isak bij. Maar hij 
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realiseert zich langzaamaan dat ook hij geobserveerd wordt. Door Isak. Tegen alle regels in komen de twee 
nader tot elkaar… 

Night of the wolf (Kjell Sundvall, 2008) 
Een live- uitzending van een discussieprogramma op de zender ABC wordt ruw onderbroken 
door gewapende Tsjetsjenen die een aantal van de aanwezigen gijzelen. De terroristen eisen 
dat het gijzelingsdrama wereldwijd live wordt uitgezonden. Achter de schermen zetten de 
politieonderhandelaar en een speciaal overvalteam alles op alles om zoveel mogelijk 
gijzelaars levend uit de studio te krijgen. We volgen het beklemmende drama op de voet, 
tot en met de bloedige climax.. 

O’Horten (Bent hamer, 2007) 
Machinist Odd Horten rijdt al zo lang het zelfde traject, dat zijn leven alleen nog maar uit 
alledaagse rituelen bestaat. Maar dan komt het moment dat de 67 jarige Horten na 40 jaar 
trouwe dienst met pensioen moet. Zijn geordende solitaire bestaan maakt plaats voor een 
toekomst met veel onbeantwoorde vragen. Hij begint aan een reis vol absurde avonturen 
en grappige ontmoetingen. Zal hij erin slagen om de stap naar verandering te zetten en zo 
weer op het juiste pad te komen? 

Pioneer (Erik Skjoldbjaerg, 2013) 
De Noorse broers Petter en Knut maken begin jaren '80 deel uit van het duikteam dat helpt 
bij de proefboringen naar olie in de bodem van de Noordzee, een samenwerkingsverband 
tussen Noren en Amerikanen. Wanneer zich een tragisch ongeval voordoet op de bodem 
van de oceaan is het Petter die op onderzoek uitgaat. Hij lijkt een complot te ontdekken. 

 

Reprise (Joachim Trier, 2006) 
Jeugdvrienden Erik en Philip proberen het beiden te maken als schrijver. De wisselende 
ervaringen in hun leven en carrière wijzen de twee erop dat hun jeugdige 
veronderstellingen niet gelijk zijn aan de realiteit. 

 

Trollhunter (Andre Ovredla, 2011) 
Wanneer een groepje Noorse filmstudenten ontdekt dat de overheid het bestaan van 
trollen jarenlang bewust voor de buitenwereld verborgen hield, trekken ze eropuit om de 
mythische wezens voor het allereerst op film vast te leggen. Trollhunter verhaalt hun 
zoektocht aan de hand van documentair aandoende filmbeelden van reusachtige trollen die, 
net als in de Noorse folklore van weleer, het platteland teisteren. Een uitermate spannende, 
spectaculaire en sinister- grappige film. 

 
Troubled water (Erik Poppe, 2008) 
Jan Thomas komt vrij uit de gevangenis waar hij acht jaar heeft gezeten voor kindermoord. 
Deze moord heeft hij altijd ontkent en hij is vastberaden na zijn vrijlating iets van zijn leven 
te maken. Hij is een getalenteerd orgelspeler en weet een baan te krijgen bij een kerk in 
Oslo. Door zijn talent en zachtaardig karakter wordt hij al snel gewaardeerd door zijn 
omgeving. 
Jan doet zijn best zijn verleden geheim te houden, maar de waarheid komt boven water 

wanneer op een dag lerares Agnes met haar klas de kerk komt bezoeken. Zij herkent Jan als de man die 
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http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Erik-Skjoldbjaerg/Pioneer/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9324702&cs=resultlist&rctx=AWWMwU0DMRBFPYlAWq0UKQIOFJG4GAqwxvGEzNo7JuPZbCfhTCtUQAG0gcSR5YiQ@uG9d@jg3BpcNyKLW7vHpzzUkuKApM9@BPqOwzGD58BywcIJjQ6FSazZgv0RS6Mth8ZladBbSDzC1sJIdqoJVu79a@X9$rvbzw$A$$sG3F0kRtRE0s8sNcLDOe4nyVJngTfwWqv5wueJk48chczP1Gx3KYiSSEl2ERv9j4pyOCWtL2l58rmqKQ$5mxqpu5ECPw==
http://www.bol.com/nl/p/reprise/1002004005892976/
http://www.bol.com/nl/p/troubled-water/1002004011049904/
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veroordeeld was voor de moord op haar zoon. De nog altijd door verdriet achtervolgde moeder kan niet 
accepteren dat Jan een nieuw leven heeft weten op te bouwen en raakt geobsedeerd door hem. 

 
Wil je nog meer weten over de Noorse cinema? Kijk dan eens op… 
 
 
http://recensies.infonu.nl/muziek-en-film/84679-noorse-film-top-5-beste-noorse-films-en-
introductie.html  
 
http://europeanmovies.org/norwegian-movies/best-norwegian-movies/  
 

Noorse series 

Varg veum 

  
Varg Veum is een jonge, licht ontvlambare en roekeloze privédetective. Deze rauwe en niet 
onaantrekkelijke Scandinaviër duldt absoluut geen onrecht, maar met zijn ongewone onderzoeksmethodes 
flirt hij vaak met de grens van de wet. 
  

http://recensies.infonu.nl/muziek-en-film/84679-noorse-film-top-5-beste-noorse-films-en-introductie.html
http://recensies.infonu.nl/muziek-en-film/84679-noorse-film-top-5-beste-noorse-films-en-introductie.html
http://europeanmovies.org/norwegian-movies/best-norwegian-movies/
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Gunnar-Staalesen/Varg-Veum-Seizoen-1/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7338363&cs=resultlist&rctx=AWXMMW7CQBBA0R0QiiwrBSLpcwG8BXfgGqtZdggTj2dhd2z3uQkdR6DM0eIuRbqvV3xwbg2uGZDVrd1uwvL5MdE4@BW0DYdzD54D64TCCY1OwqRWbcn2jFJpy6GyLAathcQDbC0MZJecYOUeh2f37FbfR3j7eQUH7cya4wuKvN9iN2qveVa4gy85mxe$jZx85KhkfqZq$0kQNVEh3Ues9B8L6umSSr6m5eT7XKzwV9$MlYrbqMAv
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Gunnar-Staalesen/Varg-Veum-Seizoen-2/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8477965&cs=resultlist&rctx=AWXMMW7CQBBA0R0QiiwrBSLpcwG8BXfgGqtZdggTj2dhd2z3uQkdR6DM0eIuRbqvV3xwbg2uGZDVrd1uwvL5MdE4@BW0DYdzD54D64TCCY1OwqRWbcn2jFJpy6GyLAathcQDbC0MZJecYOUeh2f37FbfR3j7eQUH7cya4wuKvN9iN2qveVa4gy85mxe$jZx85KhkfqZq$0kQNVEh3Ues9B8L6umSSr6m5eT7XKzwV9$MlYrbqMAv
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Gunnar-Staalesen/Varg-Veum-Seizoen-1/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7338363&cs=resultlist&rctx=AWXMMW7CQBBA0R0QiiwrBSLpcwG8BXfgGqtZdggTj2dhd2z3uQkdR6DM0eIuRbqvV3xwbg2uGZDVrd1uwvL5MdE4@BW0DYdzD54D64TCCY1OwqRWbcn2jFJpy6GyLAathcQDbC0MZJecYOUeh2f37FbfR3j7eQUH7cya4wuKvN9iN2qveVa4gy85mxe$jZx85KhkfqZq$0kQNVEh3Ues9B8L6umSSr6m5eT7XKzwV9$MlYrbqMAv
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Gunnar-Staalesen/Varg-Veum-Seizoen-2/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8477965&cs=resultlist&rctx=AWXMMW7CQBBA0R0QiiwrBSLpcwG8BXfgGqtZdggTj2dhd2z3uQkdR6DM0eIuRbqvV3xwbg2uGZDVrd1uwvL5MdE4@BW0DYdzD54D64TCCY1OwqRWbcn2jFJpy6GyLAathcQDbC0MZJecYOUeh2f37FbfR3j7eQUH7cya4wuKvN9iN2qveVa4gy85mxe$jZx85KhkfqZq$0kQNVEh3Ues9B8L6umSSr6m5eT7XKzwV9$MlYrbqMAv
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Finland 

 

Kaurismäki, Aki 

Leningrad cowboys go America (1989) 
In deze hilarische road movie volgen we de avonturen van de slechtste rock 'n' roll band ter 
wereld, de Leningrad Cowboys uit Siberië. Als een agent, verbijsterd door hun gebrek aan 
talent, de band adviseert hun geluk te beproeven in Amerika, vertrekken ze naar New York. 
Onderweg leren ze Engels, en dankzij hun zonnebrillen, uitzinnige vetkuiven en 
puntschoenen, kunnen ze voor Amerikanen door gaan. Jim Jarmusch, in een gastrol als 
louche autoverkoper, verkoopt hen een oude Cadillac. Ze vertrekken richting het zuiden met 

hun diepgevroren bassist en een doodskist vol bier… 

 
The man without a past (2002) 
Een man wordt wakker in een ziekenhuis zonder te weten hoe hij daar terecht is gekomen. 
Sterker nog, hij weet ook niet meer wie hij is en waar hij vandaan komt. Vriendelijke 
caravanbewoners vangen de berooide vreemdeling op. De corrupte bewaker van een 
containerpark verhuurt hem een container met een jukebox en een hele verzameling oude 
R&B-platen. Hardnekkig probeert "de man zonder verleden" met hulp van Leger des 
Heilssoldate Irma een nieuw bestaan op te bouwen. Een reeks hilarische verwikkelingen is 

het gevolg. Met veel menslievendheid laat regisseur Aki Kaurismäki in humoristische beelden zien dat er 
aan geheugenverlies ook positieve kanten kunnen zitten. Zo ontdekt de man een heel 'nieuw' talent bij 
zichzelf als hij het muziekbandje van het Leger des Heils probeert om te toveren tot een Rock & Roll combo. 

Le Havre (2011)  
Marcel Marx heeft zijn oude zwerversleven vaarwel gezegd en probeert een huiselijk 
bestaan op te bouwen in Le Havre. Als schoenpoetser is het leven geen vetpot, maar zijn 
vrouw Arletty zorgt goed voor hem. Marcel is tevreden met het leven tot het lot hem in 
contact brengt met een minderjarige Afrikaanse vluchteling. Marcel ontfermt zich over de 
jongen. Hij moet zijn optimistische levensvisie inzetten om de muur van menselijke 
onverschilligheid omver te werpen. Daarbij kan hij een beroep doen op de rotsvaste 

solidariteit van de mensen uit de buurt. Het net van de politie lijkt zich om de vluchteling te sluiten, maar 
Marcel laat zich niet zo makkelijk buiten spel zetten... 

 

 

 

 

 

 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Aki-Kaurismaki/Le-Havre/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8499238&cs=resultlist&rctx=AWWMsW3DMBAA$TISQFAlwKnceAGHIxGk$Y7eej1t8iWtkDXSuHLlKmukzzBhlcbAFYcrDozZgGknT2I2pmfcD37J$C@QteROI1hyJItnil7xyISiRat2J88Fe3KFuDbo1EWaoFc3oQ4pQmPun833D1ReH7cGtr87MLtC8lHZB2Qu3UqSArxdw@sso6RV4AtsTkkt03WmaAMFQbUrFj0s7L1EzCiH4As$x$zlOMScLrGe7JiyZjqP7Vwwmxdh$AM=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Aki-Kaurismaki/Le-Havre/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8499238&cs=resultlist&rctx=AWWMsW3DMBAA$TISQFAlwKnceAGHIxGk$Y7eej1t8iWtkDXSuHLlKmukzzBhlcbAFYcrDozZgGknT2I2pmfcD37J$C@QteROI1hyJItnil7xyISiRat2J88Fe3KFuDbo1EWaoFc3oQ4pQmPun833D1ReH7cGtr87MLtC8lHZB2Qu3UqSArxdw@sso6RV4AtsTkkt03WmaAMFQbUrFj0s7L1EzCiH4As$x$zlOMScLrGe7JiyZjqP7Vwwmxdh$AM=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Aki-Kaurismaki/Le-Havre/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8499238&cs=resultlist&rctx=AWWMsW3DMBAA$TISQFAlwKnceAGHIxGk$Y7eej1t8iWtkDXSuHLlKmukzzBhlcbAFYcrDozZgGknT2I2pmfcD37J$C@QteROI1hyJItnil7xyISiRat2J88Fe3KFuDbo1EWaoFc3oQ4pQmPun833D1ReH7cGtr87MLtC8lHZB2Qu3UqSArxdw@sso6RV4AtsTkkt03WmaAMFQbUrFj0s7L1EzCiH4As$x$zlOMScLrGe7JiyZjqP7Vwwmxdh$AM=
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Andere films 

Battle for Finland (Ake Lindman, 2013)    Wereldoorlog II 
Evenals zijn voorlaatste film 'Beyond the frontline'* (2004) speelt deze film zich af tijdens de 
'Vervolgoorlog' (1941-1946) tussen Finland – gesteund door Duitsland – en de Sovjet-Unie. 
Het verhaal is gebaseerd op verhalen van vijf veteranen. We volgen hun belevenissen 
tijdens de Slag bij Tali-Ihantala op de Karelische Landengte in juni 1944, een zeer grote slag 
die tenslotte gewonnen werd door de Finnen. 

Beyond the frontline: battle for Karelien (Ake Lindman, 2013  Wereldoorlog II 
Luitenant Järv voert het commando over de verkennings- en gevechtstroepen van het 
infanterieregiment IR61. In 1944 neemt dit regiment deel aan de verdediging van de 
Karelische Landengte tegen een groot Russisch offensief, een zware strijd. 

 

Frozen land ( Aku Louhimies, 2005) 
Een vals briefje van vijfhonderd euro brengt een kettingreactie van 'slechte daden' teweeg 
en vormt de verbinding tussen de verschillende episodes en kriskras dooreen lopende 
verhaallijnen van Frozen Land. De film opent met het ontslag van een literatuurdocent, die 
vervolgens aan de drank raakt en zijn stuurloze zoon Niko het huis uit jaagt. Niko print bij 
zijn vriend Tuomas een vals biljet van vijfhonderd euro, dat terechtkomt bij de 
nietsvermoedende Isto. Deze komt daardoor in de problemen, steelt een dure auto en 

geeft op zijn beurt 'het kwaad' opnieuw door. Wie met het verdoemde geldbiljet in aanraking komt, wordt 
onherroepelijk meegezogen in een spiraal van geweld. 

Steam of life (Joonas Berghall, 2011)   Sauna’s 
Saunabezoek is een belangrijk onderdeel van het leven in Finland. Tijdens hun eigen 
bezoeken aan de sauna merkten de regisseurs Joonas Berghäll en Mika Hotakainen dat 
mannen daar vaak opmerkelijke en openhartige verhalen vertellen. Ze filmden op allerlei 
locaties (bedrijfssauna's, openbare en privésauna's, soms geïmproviseerde sauna's) en laten 
de mannen hun verhaal vertellen, afgewisseld met beelden van het Finse landschap. 

 

Wil je nog meer weten over de Finse cinema? Kijk dan eens op… 

http://recensies.infonu.nl/muziek-en-film/84823-finse-film-beste-finse-films-top-5-en-introductie.html  

Private Eye Vares 

      

Privédetective Jussi Vares is het bekendste personage van Reijo Mäki, in Finland een bekende 
misdaadschrijver*. Er werden vanaf 2004 acht films over Vares gemaakt, waarvan de laatste zes** met in 
de hoofdrol Antii Reini. Veertiger Vares is dol op bier en op vrouwen, maar heeft geen tijd voor een vaste 
relatie. Om aan de kost te komen, neemt hij alle soorten klusjes aan 

http://recensies.infonu.nl/muziek-en-film/84823-finse-film-beste-finse-films-top-5-en-introductie.html
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Lauri-Torhonen/Private-eye-Vares-garter-snake/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8566762&cs=resultlist&rctx=AWXIwU3DQBBA0R0MQtYqQpFogWO0F3qgjNU4O1YGj2fD7NhugxbSQUqgCs6UQiSOXL6$HoTQQehnZIUuxBWN2l8h9pzHCRJn1hWFCzodhUm9$W3jiNJoz7mx3Ayi58Iz7D3P5Kda4C78vF7TNd1@v8Hz1677fAkQN9Y6PKLI07iIGI1wgWS1ehL$WLikgQclTxs1P6yCqIWM9DBgo@9oqMdTsXouddM0VXPj96lfGll4UIFf
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Lauri-Torhonen/Private-eye-Vares-gambling-chip/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8803268&cs=resultlist&rctx=AWXIwU3DQBBA0R0MQtYqQpFogWO0F3qgjNU4O1YGj2fD7NhugxbSQUqgCs6UQiSOXL6$HoTQQehnZIUuxBWN2l8h9pzHCRJn1hWFCzodhUm9$W3jiNJoz7mx3Ayi58Iz7D3P5Kda4C78vF7TNd1@v8Hz1677fAkQN9Y6PKLI07iIGI1wgWS1ehL$WLikgQclTxs1P6yCqIWM9DBgo@9oqMdTsXouddM0VXPj96lfGll4UIFf
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Lauri-Torhonen/Private-eye-Vares-the-girls-of-april/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8566771&cs=resultlist&rctx=AWXIwU3DQBBA0R0MQtYqQpFogWO0F3qgjNU4O1YGj2fD7NhugxbSQUqgCs6UQiSOXL6$HoTQQehnZIUuxBWN2l8h9pzHCRJn1hWFCzodhUm9$W3jiNJoz7mx3Ayi58Iz7D3P5Kda4C78vF7TNd1@v8Hz1677fAkQN9Y6PKLI07iIGI1wgWS1ehL$WLikgQclTxs1P6yCqIWM9DBgo@9oqMdTsXouddM0VXPj96lfGll4UIFf
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Anders-Engstrom/Private-eye-Vares-the-kiss-of-evil/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8566776&cs=resultlist&rctx=AWXIwU3DQBBA0R0MQtYqQpFogWO0F3qgjNU4O1YGj2fD7NhugxbSQUqgCs6UQiSOXL6$HoTQQehnZIUuxBWN2l8h9pzHCRJn1hWFCzodhUm9$W3jiNJoz7mx3Ayi58Iz7D3P5Kda4C78vF7TNd1@v8Hz1677fAkQN9Y6PKLI07iIGI1wgWS1ehL$WLikgQclTxs1P6yCqIWM9DBgo@9oqMdTsXouddM0VXPj96lfGll4UIFf
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Anders-Engstrom/Private-eye-Vares-the-path-of-the-righteous/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8732588&cs=resultlist&rctx=AWXIwU3DQBBA0R0MQtYqQpFogWO0F3qgjNU4O1YGj2fD7NhugxbSQUqgCs6UQiSOXL6$HoTQQehnZIUuxBWN2l8h9pzHCRJn1hWFCzodhUm9$W3jiNJoz7mx3Ayi58Iz7D3P5Kda4C78vF7TNd1@v8Hz1677fAkQN9Y6PKLI07iIGI1wgWS1ehL$WLikgQclTxs1P6yCqIWM9DBgo@9oqMdTsXouddM0VXPj96lfGll4UIFf
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Lauri-Torhonen/Private-eye-Vares-tango-of-darkness/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8950575&cs=resultlist&rctx=AWXIwU3DQBBA0R0MQtYqQpFogWO0F3qgjNU4O1YGj2fD7NhugxbSQUqgCs6UQiSOXL6$HoTQQehnZIUuxBWN2l8h9pzHCRJn1hWFCzodhUm9$W3jiNJoz7mx3Ayi58Iz7D3P5Kda4C78vF7TNd1@v8Hz1677fAkQN9Y6PKLI07iIGI1wgWS1ehL$WLikgQclTxs1P6yCqIWM9DBgo@9oqMdTsXouddM0VXPj96lfGll4UIFf
http://www.bol.com/nl/p/frozen-land/1002004005733651/
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Ake-Lindman/Battle-for-Finland/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8921068&cs=resultlist&rctx=AWWOMU4DMRBFPRuBtNoqElQRUi4QfCRrHM$SYWfHxJ7NniHHSMVNOAA1Z6CmxDVIr@j@FV8fnNuA62dkdRv3FNFMaD$yCmr6U2HoOYwTeA6sFxROaHQUJrVqLQ4jSqUth8rSHAwWEs$wtTCTnXKCzv1cu49PaNx@v3fw8LUDt6usL419JJE6rKw5wuM5Pi86aV4VbuBLzuaFzwsnHzkqmV$p2uEi2H5RIT1ErPRfFtTjKZX8ltqSn3Kxwq9Tv1Qq7k4FfgE=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Ake-Lindman/Beyond-the-frontline-battle-for-Karelien/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8921076&cs=resultlist&rctx=AWXMMU4DMRCFYc9GIK22igRVmnCAxEey7HiWDDs7Q$zZrLgEd6Cm5Rx0dJyDGveR@uLpKx44twHXz5HEbdxTwjeVvB$LijEJ3gAMPYVxAk$B5BqZcjQ8MaFYtTaHMXLFLYVK3AwGC5lm2FqY0c6aoXPf793XD7Tu@z47ePjdgdtVkufWPiFzHVYSTfB4ScdFJtFV4AN8UTXPdFko$0RJ0PyK1Q5XjlEyFpRDihVvsUQ5nXPR19ye@KTFCr1M@VKxuDth$Ac=
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.imdb.com/title/tt1583323/&ei=QEONVYzuKIqP7AaQu6OIDA&psig=AFQjCNGvPBU6zhVHwyFp9wd6xO0KSjFRPQ&ust=1435407536225160
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Lauri-Torhonen/Private-eye-Vares-garter-snake/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8566762&cs=resultlist&rctx=AWXIwU3DQBBA0R0MQtYqQpFogWO0F3qgjNU4O1YGj2fD7NhugxbSQUqgCs6UQiSOXL6$HoTQQehnZIUuxBWN2l8h9pzHCRJn1hWFCzodhUm9$W3jiNJoz7mx3Ayi58Iz7D3P5Kda4C78vF7TNd1@v8Hz1677fAkQN9Y6PKLI07iIGI1wgWS1ehL$WLikgQclTxs1P6yCqIWM9DBgo@9oqMdTsXouddM0VXPj96lfGll4UIFf
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Lauri-Torhonen/Private-eye-Vares-gambling-chip/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8803268&cs=resultlist&rctx=AWXIwU3DQBBA0R0MQtYqQpFogWO0F3qgjNU4O1YGj2fD7NhugxbSQUqgCs6UQiSOXL6$HoTQQehnZIUuxBWN2l8h9pzHCRJn1hWFCzodhUm9$W3jiNJoz7mx3Ayi58Iz7D3P5Kda4C78vF7TNd1@v8Hz1677fAkQN9Y6PKLI07iIGI1wgWS1ehL$WLikgQclTxs1P6yCqIWM9DBgo@9oqMdTsXouddM0VXPj96lfGll4UIFf
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Lauri-Torhonen/Private-eye-Vares-the-girls-of-april/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8566771&cs=resultlist&rctx=AWXIwU3DQBBA0R0MQtYqQpFogWO0F3qgjNU4O1YGj2fD7NhugxbSQUqgCs6UQiSOXL6$HoTQQehnZIUuxBWN2l8h9pzHCRJn1hWFCzodhUm9$W3jiNJoz7mx3Ayi58Iz7D3P5Kda4C78vF7TNd1@v8Hz1677fAkQN9Y6PKLI07iIGI1wgWS1ehL$WLikgQclTxs1P6yCqIWM9DBgo@9oqMdTsXouddM0VXPj96lfGll4UIFf
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Anders-Engstrom/Private-eye-Vares-the-kiss-of-evil/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8566776&cs=resultlist&rctx=AWXIwU3DQBBA0R0MQtYqQpFogWO0F3qgjNU4O1YGj2fD7NhugxbSQUqgCs6UQiSOXL6$HoTQQehnZIUuxBWN2l8h9pzHCRJn1hWFCzodhUm9$W3jiNJoz7mx3Ayi58Iz7D3P5Kda4C78vF7TNd1@v8Hz1677fAkQN9Y6PKLI07iIGI1wgWS1ehL$WLikgQclTxs1P6yCqIWM9DBgo@9oqMdTsXouddM0VXPj96lfGll4UIFf
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