
12 film
der er interessante og medrivende 

Tema

                                       Dokumentarfilm



Du ved måske at du kan låne spillefilm på biblioteket, 
men ved du også at vi har dokumentarfilm? 
De står sammen med fagbøgerne, så du kan finde 
bøger og film om f.eks. Danmarks historie samme 
sted på biblioteket.

Husk at du på Filmstriben.dk også kan se dokumen-
tarfilm. 
Det kræver blot at du bor i Ringsted Kommune,
og er meldt ind på biblioteket.



Life, animated (2016):  
 
Owen Suskind er autist. I en tidlig alder 
begynder han at lukke sig inde i sig selv, 
han begynder at forsvinde fra omver-
denen. Men gennem Disneys magiske 
universer og karakterer formår Owen at 
kommunikere med forældrene og Owen 
begynder sin stille rejse mod at blive 
en del af samfundet og løsrive sig fra 
forældrene.

Find filmen i voksen biografier under S

Barca dreams (2016):  

Dokumentar om fodboldklubben FC Barce-
lona, der kommer tæt på den særlige magi, 
som omgiver det mange anser for verdens 
bedste fodboldklub.

Find filmen i voksen fag under 79.706



Nu eller aldrig (2011):   
For tyve år siden opsøgte forfatteren Douglas 
Adams  sammen med vennen Mark Carwar-
dine udryddelsestruede dyr over hele kloden. 
Mark Cawardine har efter forfatterens død 
slået sig sammen med skuespilleren Stephen 
Fry for at se, hvad der er sket på to årtier. De 
finder og fotograferer søko, næsehorn, lemur, 
komodovaran, uglepapegøje og blåhval og 
erkender at tilhøre en generation, som måske 
er den sidste, som oplever disse dyr!

Find filmen i voksen fag under 56.1

Racing extinction (2016): 
Om 100 år kan 50% af verdens dyrearter 
være udryddet. Årsagerne er bl.a. rovdrift 
på naturens ressourcer, ødelæggelse af 
habitater, klimaændringer samt ulovlig 
jagt og handel med truede dyrearter. 
Filmen følger en række aktivister, 
kunstnere og forskere der forsøger at 
skabe opmærksomhed om problemet.

Find filmen i voksen fag under 50.1



They shall not grow old (2019):  

 
Dokumentarfilm hvor en række overlevende 
veteraner deler deres øjenvidneberetninger 
fra Første Verdenskrig (1914-1918). 
Billedsiden består af 100 år gamle 
filmoptagelser der er blevet restaureret og 
farvelagt.

Find filmen i voksen fag under 91.91

Sound City (2013):  
 
Historien om Sound City-pladestudierne i 
Los Angeles, fortalt af menneskerne, der 
arbejdede der, og de musikere, som ind-
spillede deres musik i studierne.

Find filmen i voksen fag 33.106



City of ghosts (2018): 
Dokumentarfilm. Gennem seks år har 
syriske mænd fra gruppen Raqqa Is Being 
Slaughtered Silently filmet først den 
syriske regeringshærs, siden Islamisk 
Stats overgreb i byen Raqqa. 
Trods forfølgelser og dødstrusler fortsatte 
de med at dokumentere begivenhederne.

Find filmen i voksen fag under 98.214

Den tyske hemmelighed 
(2014):
Kirsten Blohm er født i 1946 i et ameri-
kansk fængsel i Tyskland. Hendes søgen 
efter sin herkomst afdækker historien om 
moderen Signe Gondrup og en tysk officer. 
En historie om krig og kærlighed, flugt og 
fangenskab, tavshed og løgn. 
Filmen følger Kirsten Blohms opklaring og 
rejse i sin mors fodspor.

Find filmen i voksen biografier under B



” Det er barskt og modbydeligt, men hvis man kun skal se én 
film om konflikten i Syrien, er det City of Ghosts.” 
 
-City of ghosts, Rasmus Stenbæk Iversen, anmeldelse på ekkofilm.dk
”



””… filmen er ikke blot er bevægende og bevidstgøren-
de, men også flot. 

- Free the mind, Dorte Hygum Sørensen, anmeldelse i Politiken, 5. 
juni 2012



Free the mind (2012): 

Efter øvelser med yoga og meditation er 
der tydelige forbedringer for 5-årige Will, 
der plages af angstanfald, og krigsvetera-
nerne Stephen J. Lee og Richard Low, som 
lider af posttraumatiske stresssymptomer. 
Den menneskelige hjerne kan simpelthen 
ændres ved tankens kraft.

Find filmen i voksen fag under 61.64

Where to invade next? (2016): 

Michael Moore vil undersøge, hvad USA 
kan lære af andre lande og begynder med 
at invadere udvalgte nationer for at ”stjæle” 
deres bedste ideer og bringe dem med 
hjem.

Find filmen i voksen fag under 30.11



The wolfpack (2016):  
 
Dokumentarfilm om Angulo-brødrene som 
har boet isoleret fra omverdenen i en 
lejlighed i New York i stort set hele deres liv. 
Søskendeflokken lærer om verdenen 
omkring ved at se film og efterfølgende 
genopføre filmene. En dag stikker en af 
drengene af, og hele deres univers vendes 
på hovedet.

Find filmen i voksen fag under 30.175

Hobbyhorse revolution (2018): 

Aisku, Elsa og Alisa dyrker kæphesterid-
ning og kæmper for at blive i sporten trods 
undren fra omgivelserne og mobning fra 
”kammerater”. Vi er med til den seriøse 
træning på bane og i naturen og til det 
første finske mesterskab i ridning på 
kæphest.

Find filmen i voksen fag under 79.61



”Hobbyhorse er en virkelig rørende og inspirerende film, som åbner 
op for en verden, man ikke vidste fandtes, og som kan give
inspiration til andre unge og deres forældre og forhåbentlig give 
andre mod til at stå ved, hvem de er.

-Lou von Brockdorff, anmeldelse i Tjeck Magazine, 5. oktober 2017
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