
 

STEMMESEDDEL 

1. (3.b) Didriks dårlige morgen ☐ 

2.  (3.b) Synden vil dø ☐ 

3.  (3.b) Tabu ☐ 

4.  (3.b) Drip drop ☐ 

5.  (3.b)  The delivery ☐ 

6. (3.d) Socialdemokratiet - et parti i forandring? ☐ 

7. (3.d) High On Love   ☐ 

8. (3.d) Du må ikke slå ihjel ☐ 

9. (3.d) AS ☐   

10.  (3.d) En eksamensproduktion ☐ 

11.  (3.k) Når tiden løber ud  ☐ 

12. (3.k) L' Inspecteur Mort ☐ 

13. (3.k)  Listen ☐ 

14. (2.a) Boe ☐ 

15. (2.d)  

16.  (1.d) Book of Letters ☐ 

17. (1.e.) kom tilbage  ☐ 

18.  (1.m.) Nørden ☐ 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

PROGRAM 2016 

JACOB DITLEV (klipper og producer)  
 
 

JACOB Hansen (fotograf)  

 
 

Michael panduro (kortfilm-debutant) 
 



 

FILMFESTIVAL 2016 

Aftenens værter er:  
Emma 3.b og Henrik 3.d 

Fra 3.b 
1) Didriks dårlige morgen  
En film om dovne Didrik og hans utrolig dårlige valg. 
Film af: Alfred Anton, Liam og Hans 

2) Synden vil dø 
I "Synden vil dø" tager assistenten os med på en tur gennem en dysfunktionel og syndefuld arbejdsplads. 
film af: Marianne, Line, Caroline, Nicklas, Mila og Kira  
 
3) tabu 
film af: alberte,  
 
4) Drip Drop 
En psykologisk gyser om en fyr, der forsøger at fortrænge sin søsters død. På trods af sine anstrengelser 
med at fortrænge minderne, vælter de over ham. En symbiose af virkelighed og fantasi opstår. 
Film af: Aleksandra, Josefine, Emma, Malene, Sara og Terese 
 
5) The Delivery 
’The Delivery’ er en moderne film med genretræk fra film noir. Et ægtepar med mange års minder bor i 
et villakvarter i en forstad til København. Umiddelbart har hustruen sørget for det perfekte liv, men deres 
storhedstid er måske snart forbi... 
Film af: Amalie, Sophie, Sofie, Camilla, Katrine og Megan 
 
Fra 3.d 
6) Socialdemokratiet - et parti i forandring? 
Har Socialdemokratiets værdipolitiske holdninger ændret sig i takt med at flygtningekrisen er blevet 
værre? 
Film af: Ismet, Aleksandar, Malick og Augusta  
 
7) High On Love   
Maybe it's time we try something new... 
Film af: Ajjat, Allan, Arber, Iman og Sara 
 
8) Du må ikke slå ihjel 
Hvem bestemmer, hvad der er rigtig og forkert? Eller er det noget, vi selv må afgøre? 
Film af: Anton, Christopher, Jenus, Niels og Malthe   
 
9) AS 
Er reality tv så virkelighedstro, at den afspejler deltagernes sande jeg? 
Film af: Lotte, Kamma, Cecilie, Petra og Luna    
 
10) En eksamensproduktion 
I jagten på den perfekte idé til en eksamensproduktion bliver Lucas kastet ud på et usædvanligt  eventyr, 
der giver ham et helt nyt syn på tingene 



Film af: William, Asta, Nicolay, Philip, Henrik  

PAUSE 

fra 3.k 
11) Når tiden løber ud 
25-årige Amanda får en livsændrende nyhed at vide på sit besøg hos lægen. Hun beslutter sig nu for at nå 
en række ting hun aldrig før har nået. 
Film af: Cathrine, Diana, Maria, Line og Ida 

12) L' Inspecteur Mort 
Kriminalbetjenten Sam Jackson sætter sig for at opklare sin gode vens, og makkers, mystiske mord - men 
alting er ikke ligesom det ser ud. 
Film af: Alexander, Casper, Noura og Vincent 

13)  Listen 
Anders Møller, der efter bruddet med sin kæreste bestemmer sig for at ændre sin livsstil. I takt med sin 
udvikling fra dreng til mand indser han, hvordan forholdet til sin ekskæreste Julie egentlig var. 
Film af : Clara, Daniel, Christian, Malthe og Casper 

Fra 2.g 
14) Boe (2.a) 
En afslørende dokumentar om en afslørende dokumentar? 
Film af: Jakob, Oskar, Anna og Mie 2a 

15) (2d) 
 

Fra 1.g 
16) Book of Letters (1d) 
Et svært øjeblik mellem to venner, og en hyldest til Wes Andersons filmunivers. 
Film af: Frederik, Libaan, Anna, Shahin og Melanie 
 
17)  Kom tilbage (1e) 
En psykisk ustabil mand stikker af fra den lukkede afdeling, men hans vrangforestillinger om lægerne han 
flygtede fra forfølger ham, og bliver til sidst meget, meget virkelige.. 
Film af : Frederik, Magnus, Marcus, Frederik og Tore 
 
18) Nørden (1m) 
En nostalgisk miniproduktion om en nørd, der redder dagen. Optaget på VHS! 
Film af: Frederik, Sebastian, Ewin og Amn 

 
 

Aftenens æresgæst: Jacob Ditlev uddeler sin pris 
Korfilm-instruktør Micahel Panduro uddeler pris for bedste plot/manu 

Fotograf Jacob Hansen uddeler pris for bedste fotografering 
Uddeling af gamle elevers pris, lærernes og publikumsprisen 

 
 
 


