
 Dāņu ģimenes filmu festivāls 
13.-16.decembris 

Kino „K. Suns” 
 

Atklāšana 13. decembrī 12:00 
 
 
13. decembris  plkst. 12:00 
15. decembris  plkst. 12:00 
ORLA VARŽURIJĒJS /ORLA 
FRØSNAPPER/  
Animācijas filma. (2011) 
Rež. Peter Dodd 
Ilgums: 81 min. 
 
Viktors un viņa labākais draugs Jakobs bauda vasaru, sauli un brīvdienas 
rotaļājoties kopā ar suni vārdā Cīsiņš un Jakoba māsīcu Klāru darot 
visādus nedarbus un izjokojot kaimiņus. Visneticamākie piedzīvojumi sākas 
tieši tad, kad mazajā pilsētiņā ierodas ceļojošais cirks. Pirms tam nejauko, 
izstīdzējušo Orlu visi pazina kā nīgru delveri, no kura pa gabalu mūk visi 
"sīkie". Viņš nolaupa Cīsiņu un... Nu, tik ies vaļā! 
 
 
 

14. decembris  plkst. 14:00 
MAKSIS /MAX PINLIG  

Mākslas filma jauniešiem, situāciju 
komēdija. (2008)  

Rež. Lotte Svendsen 
Ilgums: 100 min. 

 
Maksis ļoti kaunās no savas mātes, jo 
tā pie katras iespējas izsakās un 

izturās visai neglaimojoši un aizvainojoši. Tajā pašā laikā viņš ļoti vēlas atstāt 
labu iespaidu uz kādu meiteni no savas klases. Taču to ir visai grūti realizēt, jo 
vienlaicīgi gribās būt gan vienam no foršākajiem skolas džekiem, gan nemitīgi 
jāsaskaras ar mātes nievājošajām piezīmēm un izturēšanos. 

 
 
 



15. decembris  plkst. 14:00 
16. decembris  plkst. 14:00 
MAKSIS DODAS UZ ROSKILDI /MAX 
PINLIG PÅ ROSKILDE - NU MED MOR  
Mākslas filma jauniešiem, situāciju 
komēdija. (2012)  
Rež. Lotte Svendsen 
Ilgums: 100 min. 
 
Maksim tikko kā apritējuši 16 gadi un viņš jūtās gana pieaudzis, lai pats lemtu 
par savu dzīvi un pieņemtu neatkarīgus lēmumus. Viņš stingri nolēmis pirmo 
reizi mūžā doties uz rokfestivālu Roskildē, turklāt – viens pats! Viņa mātei gan ir 
kas cits sakāms. Maksis mātes iebildumus ignorē un dodas turp kopā ar savu 
jauno draudzeni Grī. To saprotot, māte slepus arī dodas uz festivālu. Šis 
brauciens viennozīmīgi rada daudz amizantu, pārpratumu un greizsirdības pilnu 
situāciju. 

 
 

14. decembris  plkst. 12:00 
LIELAIS LĀCIS  

/DEN KÆMPESTORE BJØRN 
Animācijas filma. 2011 

Rež. Esben Toft Jacobsen 
Ilgums: 75 min. 

 
Jonatans un viņa mazā māšele Sofija ir devušies pavadīt brīvdienas sava vectēva 
meža būdiņā. Jonatans par visām varītēm cenšas tikt vaļā no māsas, bet, kad 
beidzot tas veiksmīgi izdodās, izrādās, ka tas nav gluži tādā veidā, kā viņš to bija 
iedomājies. 
Sofiju ir nolaupījis milzīgs lācis un tagad Jonatanam ne vien māsa ir jāatrod, bet 
arī jāizdomā, kā abiem sveikiem un veseliem nokļūt līdz mājām. Notikumu gaitu 
vēl vairāk sarežģī mednieka parādīšanas, kas mēģina ar lāci sadalīt varu mežā. 
Bet, lai Jonatans un Sofija varētu izglābties gan paši, gan nosargāt mežu un arī 
lāci no slikta gala, viņiem vispirms jānokārto brāļa un māsas attiecības.  

 
BIĻETES CENA Ls 1.50 
Bērniem līdz 7 gadiem ieeja brīva 
Kolektīviem apmeklējumiem piesakoties elektroniski 
aida.zviedre@inbox.lv ieeja brīva. 
 
Tālrunis informācijai 29231633 


