
FILM AF NORDISK RELEVANS PÅ BUSTER FILMFESTIVAL 2022: 
 
På årets BUSTER filmfestival for børn og unge finder du et væld af film og serier fra hele Norden. 
Her finder I et udvalg. Datoer, tidspunkt og venues finder I via linket.  
 
Som medlemmer af Foreningen Norden får I en rabat på 50% ved oplysning om medlemskab i 
biografen.  
 
- BUSTER fejrer Alfons Åbergs 50-års fødselsdag med film og sjov fødselsdagsparade anført af 
glade musikanter og landets bedste rytmikpædagoger. Vær med til at fejre den søde lille dreng 
med de gode ideer på rytmeæg og kazoo på Frederiksberg Hpvedbibliotek og i Cinemateket! 
https://buster.dk/film/alfons-aberg-50-ar/  OG https://buster.dk/film/hokus-pokus-alfons-aaberg/  
Tilladt for alle 
 
- Vi slår dørene op for et storslået norsk remake af en gammel tjekkisk julefilm med den norske 
popstjerne Astrid Smeplass og Skam-skuespilleren Cengiz Al som funklende forelskede 
eventyrfigurer i mageløse snelandskaber! Alle romantiske sjæle med hang til Norsk storslået natur 
bør se ‘Askepot og de tre tryllenødder’: https://buster.dk/film/askepot-og-de-tre-tryllenoedder/ 
Tilladt for alle 
 
- Et fuldkomment must-see er den utroligt rørende svenske film ‘Comedy Queen’, som er 
nomineret til hele to priser på festivalen, BUSTER-prisen og prisen for årets bedste nordiske 
spillefilm. Filmen er baseret på romanen “Comedy Queen” af Jenny Jägerfeld og d. 2.oktober kan 
du møde den seje svenske instruktør Sanna Lenken til danmarkspremieren: 
https://buster.dk/film/comedy-queen/  
Tilladt fra 11 år 
 
- ‘Dragevogterens jul’ - et magisk norsk juleeventyr med dragefælder, rollespillende fædre, 
præmie-guldfisk og jagten på en portal til dragernes hemmelige verden: 
https://buster.dk/film/dragevogterens-jul/  
Tilladt for alle 
 
- Den dejlige svenske animationsfilm ‘Dyrevennerne’. En samling småfilm om dyrebørn, der tager 
ud i Verden og lærer lidt om livet omgivet af bløde akvareller og dejlige detaljer: 
https://buster.dk/film/dyrevennerne/ 
Tilladt for alle 
 
- Danmarkspremieren på det helt store børnehit ‘Lille Zlatan og onkel Tommy’ om Ella aka Lille 
Zlatan, som sætter sig for at sabotere sin yndlingsonkels nye kærlighedsforhold med en masse 
børne-sabotage. En film fuld af svensk finurlighed (og med gæsteoptræden af Pippi-skuespilleren 
Inger Nilsson) der får hele familien i det dejligste humør!  Til premieren d. 1. Oktober kommer 
instruktøren og den talentfulde hovedrolleindehaver Agnes Billie! https://buster.dk/film/lille-zlatan-
og-onkel-tommy/ 
Tilladt for alle 
 
- BUSTER live-dubber den aller nyeste film om den nysgerrige svenske ko Mor Muh. Vi har en 
dygtig skuespiller i salen, der lægger dansk stemme til karaktererne, så de mindste både kan høre 
det svenske og forstå handlingen. Lige efter visningen fejrer vi Mor Muhs svenske kollega Alfons 
Åbergs 50-års fødselsdag med en parade anført af glade musikanter og landets bedste 
rytmikpædagoger. https://buster.dk/film/mor-muh-finder-hjem/  
Tilladt for alle 
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- Vi viser dejlig finsk film om 10-årige Vinski, der roder sig ud i et eventyr med en gammel apoteker 
og en masse usynlighedspulver. Filmen er baseret på en serie finske børnebøger fra 1950’erne, 
men er bragt op i tid og er både velproduceret og rørende. Forholdet mellem den gamle apoteker 
og Vinski er en stærk historie om at miste en ven til demens med fine skuespilpræstationer fra 
både Kuura Rossi (Vinski) og Martti Juhani Suosalo (apotekeren): https://buster.dk/film/vinski-og-
usynlighedspulveret/  
Tilladt for alle 
 
- BUSTER har æren af at invitere til premiere på det danske filmkollektiv Gigis nye geniale serie 
‘100 problemer’. Mød hele kollektivet til et festligt gensyn med Abdi, Torben, Ali, Musti og alle de 
andre elskede karakterer, som aldrig har været sødere, vildere eller mere irriterende end i denne 
nye serie. Se de første 10 afsnit og mød hele Gigis -Troels Unneland, David Sanjari, Sorena 
Sanjari, Malthe Kibsgaard og Adrian Hosseinpour!: https://buster.dk/film/100-problemer/ 
Tilladt fra 11 år 
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