
Arrival

Nomineret for: Bedste film, 
Bedste instruktør, Bedste 
adapterede manuskript, 
Bedste fotografering, 
Bedste klipning, Bedste 
production design, Bedste 
lydmix, Bedste lydklipning.

Da mystiske rumfartøjer ankommer til 
Jorden får lingvistik-professoren Louise 
Banks til opgave at fortolke de fremme-
des sprog, så det kan vurderes om 
væsenerne kommer med fred eller krig.
Arrival er en atypisk og original alien-
film uden action, men med masser af 
stemningsfulde billeder og en intens 
historie med filosofiske spørgsmål. Den 
balanceret lige på grænsen mellem det 
intelligente og mere prætentiøse.  

Fences

Nomineret for: Bedste film, 
Bedste skuespiller 
(hovedrolle), Bedste 
skuespillerinde (birolle), 
Bedste adapterede 
manuskript. 

I 1950’ernes USA forsøger skralde-
manden Troy at skabe den bedste til-
værelse for sin familie, ved at opfordre 
sine sønner til få en uddannelse og ikke
ende som ham selv. En menneskelig 
film med noget på hjertet. Scenariet er 
troværdigt og temaerne den behandler 
er væsentlige. Filmen er baseret på et 
teaterstykke, og de mærkes tydeligt, 
men karaktererne skaber en fin dyna-
mik i det ellers noget statiske plot.
 

Hacksaw Ridge

Nomineret for: Bedste film, 
Bedste skuespiller 
(hovedrolle), Bedste 
instruktør, Bedste klipning, 
Bedste lydmix, Bedste 
lydklipning. 

Mel Gibson leverer et godt comeback i 
Hollywood med den flotte, intense og 
velspillede Hacksaw Ridge. Filmen byg-
ger på den sande historie om pacifisten
Desmond Doss, der nægter at bærer 
våben, men melder sig til krigen mod 
Japan som militærlæge og udmærker 
sig ved Slaget om Okinawa. Det er en 
fornem og gribende fortælling om ide-
aler, mod og ære fortalt forbilledligt 
gennem glimrende filmiske virkemidler. 

Hell or High Water

Nomineret for: Bedste film, 
Bedste skuespiller (birolle), 
Bedste originale 
manuskript, Bedste 
klipning.

Hell or High Water er en intens krimi, et
fornemt karakterstudie og en moderne 
western. Vi følger brødrene Tanner og 
Toby, der udfører en række bankrøveri-
er for at redde deres families ranch i 
det vestlige Texas. Historien fortælles 
forbilledligt og da to Texas Rangers 
kommer på sporet af brødrene accele-
rerer spændingen. I filmen ses en kamp
mellem godt og ond med alle de nuan-
cer, som kun de færreste krimier fanger.



Hidden Figures

Nomineret for: Bedste film, 
Bedste skuespillerinde 
(birolle), Bedste adapterede
manuskript.

Den sande historie om tre kvindelige 
afroamerikanske matematikeres arbej-
de hos NASA i 1960’erne er interessant,
flot og velspillet, men kunne være mere
fokuseret. Vi følger deres roller i rum-
kapløbet, og deres bedrifter fortjener 
bestemt en film, men måske ikke en 
klassisk feel-good film, med påtagede 
komiske elementer og lidt for stereo-
type karakterer. Film der behandler 
raceproblemer er dog altid velkomne. 

La La Land

Nomineret for: Bedste film, 
Bedste skuespiller (hoved-
rolle), Bedste skuespiller-
inde (hovedrolle), Bedste 
instruktør, Bedste originale 
manuskript, Bedste fotogra-
fering, Bedste klipning, 
Bedste production design, 
Bedste kostume, Bedste 
musik, Bedste sang, Bedste 
lydmix, Bedste lydklipning. 

Historien om Mia, en barista med skue-
spillerdrømme og Sebastian, en ung, 
hårdtkæmpende jazz-pianist, som for-
elsker sig, er nærmest for klichepræget 
til at den burde kunne fungere; men 
det kan den! Filmen får inspiration fra 
de klassiske musicals og det bliver til 
ren magi med fantastisk musik, genialt 
skuespil og flot fotografering, som giver
nutiden en unik berøring med den klas-
siske Hollywood-studie-æra. Perfekt!

Lion

Nomineret for: Bedste film, 
Bedste skuespiller (birolle), 
Bedste skuespillerinde 
(birolle), Bedste adapterede
manuskript, Bedste 
fotografering, Bedste musik.

Femårige Saroo bliver væk fra sin store-
bror og ender på et tog, der tager ham 
flere tusind km bort. Uden at kunne 
forklare hvad der er sket, ender han på 
et børnehjem i Calcutta og bliver adop-
teret til Australien. 25 år senere kan 
han ikke glemme sin barndom. En utro-
lig men sand historie fortælles med stor
indlevelse. Flotte billeder og glimrende 
skuespil gør Lion til en rørende og 
inspirerende, menneskelig fortælling.

Manchester by the 
Sea

Nomineret for: Bedste film, 
Bedste skuespiller 
(hovedrolle), Bedste 
skuespiller (birolle), Bedste 
skuespillerinde (birolle), 
Bedste instruktør, Bedste 
originale manuskript.

Da Lees bror dør tager han til hjembyen
Manchester, hvor han må tage sig af sin
16-årige nevø. Sammen må de bearbej-
de sorgen mens også en større tragedie
i fortiden sætter sine spor i Lee. Det er 
en smuk, rørende og meget menneske-
lig fortælling med formidabelt skuespil; 
en gennemtænkt coming of age-histo-
rie, hvor det langsomme fortælletem-
po gør, at man stille og roligt kommer 
helt ind under huden på karatererne.



Moonlight

Nomineret for: Bedste film, 
Bedste skuespiller (birolle), 
Bedste skuespillerinde 
(birolle), Bedste instruktør, 
Bedste adapterede 
manuskript, Bedste 
fotografering, Bedste 
klipning, Bedste musik.  

Fortalt i tre smukke og hudløst ærlige 
kapitler, får vi historien om den sky og 
indelukkede Chirons barndom og ung-
dom. Det er en film om de veje vi vælg-
er i livet, eller dem, som bliver bestemt 
af andre. Moonlight er flot fotograferet 
og velspillet og behandler et tabuiseret 
emne, nemlig homoseksualitet i et 
afroamerikansk miljø. En modig film, 
der rummer flere mindeværdige scener,
som brænder sig fast på nethinden.

Captain Fantastic

Nomineret for: Bedste 
skuespiller (hovedrolle).

Ben Cash bor sammen med sine seks 
børn ude i vildmarken. Her lever de det 
simple liv, beskyttet fra kapitalismen, 
men opdraget og undervist i overlevel-
se og kritisk tænkning. Men en dag 
tvinges familien ud af deres paradis, 
med en masse udfordringer og komiske
optrin til følge. Filmen er en fornem og 
original kommentar til det moderne 
samfund. Her berøres komplekse tema-
er fremragende altid med et smil i øjet.

Loving

Nomineret for: Bedste 
skuespillerinde 
(hovedrolle).

Loving fortæller den autentiske historie 
om Richard og Mildred Loving og deres 
blandede race-ægteskab, som skabte 
problemer i 1950’ernes Virginia. Det er 
en vigtig og interessant historie, som 
desværre bliver fortalt lidt ujævnt og 
overfladisk, men som sikkert ville passe
det generte ægtepar fint. Tidsbilledet 
er skildret flot, og skuespilpræstation-
erne er fint afbalancerede,underspil-
lede og virker alle meget troværdige.

Jackie

Nomineret for: Bedste 
skuespillerinde 
(hovedrolle), Bedste 
kostume, Bedste musik.

Efter mordet på John F. Kennedy, må 
USA's førstedame, Jackie Kennedy, 
kæmpe sig gennem sorg og traumer og 
genvinde sin tro, og ikke mindst forsøge
at definerer sin mands historiske efter-
mæle. Filmen fokuserer på ugen efter 
mordet på JFK, og selvom den fyldes 
med følelser og menneskelighed formår
den aldrig at finde en historie, som er 
værd at få fortalt. Filmen rammer flot 
tidsånden, men ikke meget andet.



Florence Foster 
Jenkins

Nomineret for: Bedste 
skuespillerinde 
(hovedrolle), Bedste 
kostume.

Meryl Streep spiller Florence Foster 
Jenkins, en rig arving, der elsker opera, 
og trods sin smertefulde mangel på 
talent for sang, opnår betydelig berøm-
melse. Som i Kejserens nye klæder, tør 
hendes nærmeste opgivelser ikke for-
tælle hende sandheden. Sjov og ganske
tankevækkende autentisk historie, som 
både har fremragende skuespil og en 
række virkelig sjove scener. Samtidig er 
fortællingen ganske smuk og rørende.  

Nocturnal Animals

Nomineret for: Bedste 
skuespiller (birolle).

Galleriejeren Susan modtager et ro-
manmanuskript fra sin eksmand, Ed-
ward, som han har dedikeret til hende, 
og bogen viser sig at være et voldeligt 
værk tæt knyttet til deres skilsmisse 
mange år tidligere. Nocturnal Animals 
er en fin psykologisk thriller som udspil-
ler sig på to plan. Den er spændende og
skræmmende, ekstremt stilbevidst og 
uhyggeligt dragende. Som et mareridt 
er den svær at få ud af hovedet igen.
 

The Lobster

Nomineret for: Bedste 
originale manuskript.

The Lobster er en absurd sort komedie 
om et samfund, der ikke accepterer 
singler. Da Davids kone forlader ham 
sendes han på et hotel sammen med 
ligesindede. Her har de 45 dage til at 
finde en ny ægtefælle, ellers forvandles 
de til et dyr. Filmen er en satirisk kom-
mentar til det morderne samfund, og 
den vandvittige idé er ført godt ud i 
livet. Den er original og spændende, 
men desværre lidt langtrukket i 3. akt.

20th Century Women

Nomineret for: Bedste 
originale manuskript.

En sød coming of age-fortælling om 
drengen Jamie, der vokser op med sin 
mor ved indgangen til 1980’erne. Uden 
en faderfigur er Jamies opvækst kvinde-
domineret, og veninden Julie og lejeren
Abbie præger hans tilværelse. Annette 
Bening (moderen) og Greta Gerwig (Ab-
bie) spiller formidabelt og filmen er et 
kærligt og nostalgisk tilbageblik på de 
ungdomsår, som former os. Filmen har 
mange både sjove og rørende scener.



Kubo and the Two 
Strings

Nomineret for: Bedste 
animationsfilm, Bedste 
visuelle effekter.

Historien om den unge samurai Kubo, 
der har magiske kræfter og tager kamp-
en op mod sin onde bedstefar, sammen
med en sneabe og en menneskelig bille 
er både original og meget klassisk. Film-
en er flot animeret, eventyrverdenen er
meget betagende og stemmeskuespil-
let fungerer perfekt. Her mødes japan-
ske folkesagn med Shakespeare, men 
desværre gribes man mere af universet 
end det til tider forudsigelige plot.  
  

Moana

Nomineret for: Bedste 
animationsfilm, Bedste 
sang.

Moana er en viljestærk høvdinge-datter
i en polynesisk stamme. Som lille bliver 
hun valgt af selve havet til bringe et 
mystisk relikvie tilbage til en gudinde, 
og med hjælp fra Maui, en legendarisk 
halvgud, forsøger hun at redde sit folk. 
Moana er utroligt flot animeret, med 
flotte farverige og levende billeder. Den
har en spændende og sjov historie, en 
sej kvindelige heltinde, et godt sound-
track og en række gode budskaber.

The Red Turtle

Nomineret for: Bedste 
animationsfilm.

I The Red Turtle strander en mand ale-
ne på en tropisk ø. Hver gang han for-
søger at slippe væk på en tømmerflåde 
saboteres forsøget af en stor, rød skild-
padde. På magisk vis viser skildpadden 
sig at være en smuk kvinde. Filmen er 
fortalt uden dialog, og de smukke, mini-
malistiske men ekstremt stemningsful-
de billeder, får lov at stå alene. Filmen 
undersøger fint temaer som liv, død, 
ensomhed og er en unik oplevelse.

Zootopia

Nomineret for: Bedste 
animationsfilm.

I en verden hvor rovdyr og byttedyr lev-
er fredeligt sammen, lurer en konspira-
tion; nogen forsøger at gøre rovdyrene 
glubske igen, og så må det umage mak-
kerpar; en kvindelige kaninpolitibetjent 
og en fupmager-ræv slå pjalterne sam-
men. Historien er sjov og underholden-
de og er en fin (dog ofte lidt for åben-
lys) kommentar til vores moderne sam-
fund. Scenen med dovendyrene på mo-
torkontoret er dog helt fantastisk sjov.



Under sandet

Nomineret for: Bedste 
udenlandske film 
(Danmark).

Efter 2. Verdenskrig bliver en gruppe 
tyske soldater, de fleste blot unge 
drenge, sat til at rydde den jyske vest-
kyst for miner, og en dansk sergent får 
kommandoen over dem. Under Sandet 
er en af de flotteste danske film, de 
seneste år, men historien er dog en 
anelse søgt, ikke historisk korrekt og 
klichepræget. De unge tyske skuespil-
lere gør det fornemt, og filmen har 
flere ganske nervepirrende scener.

En mand der hedder 
Ove

Nomineret for: Bedste 
udenlandske film (Sverige), 
Bedste makeup.

Ove er en gnaven og bitter mand, som 
holder sig for sig selv, og sørger for at 
der opretholdes orden i boligkvarteret. 
Da han bliver fyret fra sit job, er han på 
selvmordets rand, men en ny familie 
flytter ind ved siden af, og ændrer hans 
livssyn. Filmen fortæller en overrasken-
de livsbekræftende historie med tro-
værdige karakterer. Den er lidt kliche-
fyldt og forudsigelig til tider, men har 
fortælleglæde og rigtig fint skuespil.

Tanna

Nomineret for: Bedste 
udenlandske film 
(Australien).

På øen Tanna i Stillehavet, tvinges en 
ung kvinde til at gifte sig med en mand 
fra en fjendtlig stamme, og dermed 
sikre fred. Hun er imidlertid forelsket i 
en anden og et klassisk Romeo & Julie-
drama opstår. Baseret på en sand histo-
rie og filmet on-location er Tanna en 
smuk oplevelse som giver et spænden-
de indblik i et anderledes samfund, og 
de utrænede skuespillere giver den 
ellers trivielle historie ekstra charme.

Toni Erdmann

Nomineret for: Bedste 
udenlandske film 
(Tyskland).

Den aldrene Winfried forsøger at gen-
skabe forbindelsen til sin hårdtarbejd-
ende datter, Enis, så han opfinder alter 
ego’et, Toni Erdmann, der foregiver at 
være Enis’ ’life-coach’. Det er en om-
hyggelig livsbekræftende fortælling om 
livet, menneskelige forbindelser, familie
og karriere. Narrativet tager uventede 
drejninger og er så løst, som selve livet.
Filmen rummer også en perlerække af 
fantastisk komiske scener, som skal ses.



Passengers

Nomineret for: Bedste 
production design, Bedste 
musik.

Rumskibet Avalon med 5.000 kolonister
ombord, er på vej mod planeten Home-
stead II, da én af passagererne pludse-
lig vågner op fra hypersøvn 90 år for 
tidligt. Men hvad skal han stille op helt 
alene i rummet? Passengers er et flot 
og spændende sci-fi-eventyr, som både 
er underholdende og filosofisk i sine 
eksistentialistiske spørgsmål. Trods vel 
meget action i 3. akt, er Passengers 
medrivende og mesterligt fotograferet.

Trolls

Nomineret for: Bedste sang.

Troldene er verdens mest skøre, farve-
rige og (danse)glade væsener, men da 
flere trolde fanges af de onde Bergere 
må prinsessen Poppy og den gnavne 
Branch ud på en farlig redningsmission. 
Trolls er en musical med stor M og en 
overvældende indsprøjtning af farver 
og musik i et tempo som kun over-
stimulerede børn kan klare. Historien er
ganske forudsigelig og filmens ellers 
fine budskab virker også som genbrug.

Deepwater Horizon

Nomineret for: Bedste 
lydklipning, Bedste visuelle 
effekter.

Deepwater Horizon var navnet på den 
boreplatform, der i 2010 eksploderede, 
og forårsagede et enormt olieudslip i 
Den mexikanske golf. Filmen fokuserer 
på timerne op til ulykken, hvor sikker-
heden ombord blev tilsidesat for profit.
Det er en spændende og intens fortæl-
ling, der både fungerer som karakter-
studie af virkelighedens helte og som 
regulær action-film. Filmen finder en 
god balance for den unikke historie.    

Sully

Nomineret for: Bedste 
lydklipning.

I Sully fortælles den sande historie om 
piloten Chesley Sullenberger, der i 2009
nødlandede sit fly i Hudson-floden og 
sikrede, at alle 155 passagerer ombord 
overlevede. Men handlede han korrekt 
eller kunne det være undgået? Lægger 
man den sentimentale patriotisme til 
side er det en flot, spændende og vel-
spillet film. Den har klicheer men for-
mår også at vise nuancer af en person 
der ikke bare accepterer helterollen. 



13 Hours: The Secret 
Soldiers of Benghazi

Nomineret for: Bedste 
lydmix.

I 13 Hours følger vi et sikkerhedsteams 
kamp for at forsvare USAs diplomatiske 
forbindelser i Benghazi, Libyen efter en 
bølge af terrorangreb i september 
2012. 13 Hours er godt filmhåndværk 
og kampscenerne er yderst velkoreo-
graferede. Desværre fokuseres mindre 
på karaktererne, deres baggrund, histo-
rien og dens konsekvenser, og med en 
længde på mere end to timer handler 
det for meget om vold og eksplosioner.

Allied

Nomineret for: Bedste 
kostume.

Casablanca 1942: Den canadiske efter-
retningsofficer Max samarbejder med 
den franske modstandskvinde Marian-
ne. De forelsker sig i hinanden, men 
måske har de hemmeligheder i bagag-
en. Allied er en flot Hollywood-film 
med alt hvad det indebærer, men und-
er overfladen er den noget letbenet og 
føles som noget, man har set før. Skue-
spillet er fint og kemien mellem hoved-
rollerne fungerer også glimrende.

Fantastic Beasts and 
Where to Find Them

Nomineret for: Bedste 
production design, Bedste 
kostume.

I 1926 ankommer den britiske trold-
mand, Newt Scamander, til New York 
på vej til Arizona, men hurtigt bliver 
han viklet ind i et større komplot, da en 
række af hans magiske dyr undslipper, 
og mørke kræfter truer. Filmen viser 
nye sider af Harry Potter-universet, i en 
flot og spændende tidsperiode. Histo-
rien er desværre ganske tynd, men der 
er masser af storslåede scenerier og 
sjove indslag i denne magiske fangeleg.

Hail, Caesar! 

Nomineret for: Bedste 
production design.

I 50’ernes Hollywood kommer produk-
tionschefen Eddie Mannix i problemer, 
da hans største stjerne bliver kidnappet
af en gruppe intellektuelle kommunist-
er. Hail, Caesar! har en lidt rodet og 
desværre lidt tynd, men trods alt gan-
ske sjov historie. Som altid i Coen-brød-
renes film, findes et fornemt persongal-
leri og der er desuden lagt kræfter i en 
række rigtig flotte kulisser som sætter 
den rette stemning for filmen.
 



Star Trek Beyond

Nomineret for: Bedste 
makeup.

Kirk, Spock og resten at besætningen 
på rumskibet USS Enterprise bliver 
lokket i en fælde, og styrter ned på en 
fremmed planet. Her må de finde hjælp
og lægge en plan for at komme hjem 
igen. Den tredje af de nye Star Trek-film
har desværre et meget konstrueret, og 
ret dumt plot. Måden hvorpå alle 
personerne kommer i brug er søgt, og 
udover en række flotte action-scener er
filmen desværre ikke så interessant.

Suicide Squad 

Nomineret for: Bedste 
makeup.

I Suicide Squad rekrutteres en gruppe 
fængslede superskurke til at udføre 
farlige missioner og redde verden fra 
en magtfuld trussel, i bytte for mildere 
straffe. DCs nyeste superheltefilm – 
uden helte men med en masse kedelige
skurke – mangler virkelig et interessant 
plot og dybde til sine karakterer. Histo-
rien tager løbende meningsløse drej-
ninger og til slut sidder man tilbage 
med to timer, man aldrig får igen. 

Doctor Strange

Nomineret for: Bedste 
visuelle effekter.

Efter en ulykke mister kirurgen Stephen
Strange sine fingerfærdigheder, og da 
han søger hjælp hos en hemmelig ord-
en indvies han i et magisk univers med 
flere dimensioner. Doctor Strange er en
visuelt imponerende film, titelrollen er 
arrogant men interessant. Accepterer 
man universet er det fint, ellers kan det
virke lidt naivt og dumt, og måske har 
fokus nogle steder været lidt for meget 
på at lave fede scener frem for indhold.

The Jungle Book

Nomineret for: Bedste 
visuelle effekter.

Disneys genindspilning af deres egen 
klassiker fra 1967, nu som realfilm, er 
et overraskende positivt bekendtskab. 
Historien om Mowgli, der vokser op i 
junglen, flygter fra tigeren Shere Khan 
og hjælpes af bjørnen Baloo og panter-
en Bagheera er i denne version både 
medrivende og spændende. Her er 
glimrende stemmeskuespil fra dyrene 
og en imponerende visuel side, så man 
virkelig føler sig tilstede i junglen. 


