
SINDET & FILMEN-FESTIVAL 2016

1 3 .  -  1 5 .  S E P T E M B E R  I  C I N E M A T E K E T



SINDET & FILMEN-FESTIVAL 2016

32

DE “SKØRE” ER DET NYE SORT PÅ FILM. 
NUANCERET ELLER STEREOTYPT? 
Få svarene på Don’t Fear The Weird filmfestival 2016

Rollen som ”psykisk syg” er blevet hottere end nogensinde og tiltrækker de største stjerner 
i Hollywood. Hvad er der sket? Hvorfor er tossen nu blevet helt? Og hvor godt stemmer 
skildringen overens med virkeligheden? Vi fanger essensen og diskuterer tendensen, når 
Don’t Fear the Weird løber af stablen med tre dages film og foredrag. 

Kom og vær med når vi viser 10 smukke spillefilm krydret med alt fra sindets svingende 
følelsesregister. Du kan møde twistede sjæle og sexy bipolare dansere. Sammen med 
filmvisningerne inviterer vi dig også til en stribe spændende foredrag og events, hvor 
psykiatere, psykiatribrugere, filmeksperter, musikere og stand-up’ere alle deler ud af deres 
viden råt for usødet og sætter ord på dét, vi ikke tør snakke om.

HOLLYWOOD MØDER VIRKELIGHEDEN 
Vi bryder Hollywoodfilteret, når vi gennem festivalen viser vores egenproducerede og 
upolerede kortfilmsprogram Med Egne Ord. Det er film fra virkelighedens verden og rummer 
en række hudløst ærlige portrætter fra mennesker, der selv har psykisk sygdom inde på livet. 
De har premiere på vores åbningsaften. Skynd dig at booke billet. 

WEIRD SKAL FEJRES  
Et af festivalens formål er at fejre den stigende repræsentation af psykisk sårbarhed og 
psykisk sygdom i populærkultur. Vi ser det som en stigende anerkendelse af, at psykisk 
sygdom og psykisk sårbarhed ikke er noget fra en fremmed planet, men hverdag for individer, 
venner, familier og arbejdspladser – og dermed noget, vi alle sammen bør kunne tale mere 
åbent om. Så kom og se film, bliv klogere til et foredrag og nyd lidt kuk kuk til kaffen. 

De bedste hilsner

PsykInfo og Outsideren

DON’T FEAR
THE WEIRD 

Design: Monsun · Tryk: Eks-Skolens Trykkeri



DIV. INSTR.  

DA. TALE   

 60 MIN.

Don’t Fear The Weird-festival inviterer dig til at være med til at hylde alt det, som er ’weird’ 
Vi åbner festivalen med en varm velkomst og et dyk ind i virkelighedens verden, når vi har 
premiere på kortfilmsprogrammet Med Egne Ord - rørende og upolerede kortfilm produceret 
af Outsideren i samarbejde med PsykInfo. Efter arrangementet byder vi på et glas bobler og 
en snack i Asta Bar. 

LOUNGECAFÉ I ASTA BAR
Festival-caféen i Cinematekets underetage (Asta Bar) er åben hver dag fra kl. 17.00 med varm 
og weird loungestemning. Her kan du nyde en kop gratis kaffe og hænge ud før, under og efter 
filmene. Der vil være foredrag, musik eller debatter under festivalen – til disse arrangementer 
er der fri entré.

Billetter til filmene koster 75 kr. (50 kr. for medlemmer af Cinemateket).

Alle billetter købes og bookes gennem Cinemateket: 

WWW.CINEMATEKET.DK  ·  TELEFON 33 74 34 12

SILVER LININGS PLAYBOOK 
med diskussion

 DAVID O. RUSSELL, 2012

 122 MIN. + 15 MIN. DISKUSSION AF FILMEN 
 med EN AF OS-ambassadør Mads Trier Blom

David O. Russells prisvindende ‘Silver Linings Playbook’ vender vrangen ud på mange klichéer 
og er en fascinerende, farverig filmoplevelse. Pat (Bradley Cooper) har været indlagt fire år på 
et psykiatrisk hospital og kommer nu ud for at bo hos sine gamle forældre. Da han møder den 
unge enke Tiffany (Jennifer Lawrence), der om muligt er endnu mere kaotisk og fandenivoldsk 
end Pat, former der sig måske en uventet og befriende kærlighed. 

ÅBNING, VELKOMST OG 
KORTFILMSPROGRAM

VÆRTER  

CAROLINE OSANDER, PSYKINFO  
CAMILLA KRAGH FRUENSGAARD, OUTSIDEREN

TIRSDAG 13. SEPT 18:30

VELKOMST

TIRSDAG 13. SEPT 17:00

FILM

Den skønne, prisvindende spillefilm ’Silver Linings 
Playbook’ introduceres og diskuteres af EN AF OS 
ambassadør Mads Trier Blom, som deler diagnosen  
bipolar (maniodepressiv) med filmens hovedpersoner.  
Forhåbentlig diskuterer publikum med! 
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SJÆLFULD LIVE-MUSIK MED 
SOMETHIN’ GOIN’ ON 
Gratis Sindet & Filmen-arrangement i Asta Bar

DA. TALE   

30 MIN.

Slap af i Asta Bar med en særlig musikalsk live-optræden fra duoen Somethin’ Goin’ On, 
der består af Niels Laurs på akustisk guitar og sang og Janus Mortensen på elektrisk guitar 
og kor. Musikken er en blanding af folk, rock og sjælfuld blues. Niels Laurs har mærket 
psykisk sygdom på egen krop. Oplev duoens musik og få samtidig Niels’ historie om, hvordan 
musikken har været med til at hjælpe ham videre. 

Arrangementet finder sted i Asta Bar og er gratis.  

Ingen faste pladser og ingen billetbestilling – til gengæld byder vi på en kop kaffe undervejs.  

ORKIDÉ-TYVEN 
med introduktion

SPIKE JONZE, 2002   

DA. TEKST 
116 MIN + 15 MIN. INTRODUKTION

Manuskriptforfaterren Charlie Kaufman (Nicolas Cage) har store kvaler med at omforme en 
succesbog til manuskript og får det ikke lettere efter at have mødt bogens forfatter (Meryl 
Streep). Charlie er nemlig ikke den almindeligt socialiserende type. Han er hæmmet af en 
ekstraordinær generthed og lav selvtillid. ’Orkidé-tyven’ er en lagkage af meta-niveauer 
pyntet med bittersød menneskekundskab og fantastiske skuespillerpræstationer. 

KONCERT

TIRSDAG 13. SEPT 21:00

FILM

TIRSDAG 13. SEPT 21:30

Filmen introduceres af Iben Albinus Sabroe, som er kultur s- 
kribent, filmanmelder og ekspert i manuskriptudvikling.  
Orkidetyven står desuden øverst på Iben Sabroes egen liste  
over mesterlige film. 

76



BLACK SWAN 
med diskussion 

DARREN ARONOFSKY, 2010 

DA. TEKST

108 MIN. + 15 MIN. DISKUSION AF FILMEN 
 med EN AF OS-ambassadør Lisa Brandt

Den unge balletdanserinde Nina (Natalie Portman) kæmper hårdt for at få sin drømme-
hovedrolle. Men presset stiger hende til hovedet. Langsomt, men sikkert skinner vanviddet 
igennem, og det bliver til skræmmende møder med verdener, hun ikke kan overskue. Darren 
Aronofskys balletgyser er fyldt til bristepunktet med dobbelttydigheder, forfølgelsesvanvid, 
gustne spejlinger, uforklarlige hændelser, hallucinationer og generelt psykologisk ubehag. 

ELEPHANT SONG 
med kortfilmen Fem Små Scener Om Ensomhed

CHARLES BINAMÉ, 2014  

110 MIN. + 10 MIN. KORTFILM

’Mommy’-instruktør Xavier Dolan storspiller her over for Bruce Greenwood og Catherine 
Keener i en uforudsigelig og mystificerende katten efter musen-film, hvor skinnet bedrager, 
og den psykisk syge sætter dagsordenen fra ende til anden. ’Elephant Song’ er baseret 
på skuespillet af samme navn og fortæller den betændte historie om en psykiater, der i 
1960’ -ernes Canada bliver pirret af og hvirvlet ind i en patients spil på et behandlingscenter 
for unge. 

ONSDAG 14. SEPT 19:00

FILM

FILM

ONSDAG 14. SEPT 17:30

Filmen introduceres af EN AF OS-ambassadør Lisa 
Brandt, der ud over at være teaterinstruktør og 
pædagogstuderende også selv har skizofreni inde 
på livet. Hun – og forhåbentlig publikum – diskuterer 
efterfølgende filmen. 
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THE ROAD WITHIN 
med kortfilmen Sygt Gode Venner

GREN WELLS, 2014

ENG. TEKST

100 MIN. + 10 MIN. KORTFILM

Teenageren Vincent har Tourette’s syndrom og havner efter sin mors død på en psykiatrisk 
behandlingsinstitution, hvor han forelsker sig i anorektikeren Marie. Da de stjæler lægens bil 
og gør klar til at flygte fra institutionens bur, truer OCD-patienten Alex med at sladre. Så han 
kommer med! ‘The Road Within’ er en genindspilning af den tyske film ‘Vincent will Meer’ og 
beskriver  i et både alvorsfuldt og komisk tonefald de unge menneskers sammenhold på trods 
af meget forskellige diagnoser. 

PÅ PSYKOSE-CRUISE  
GENNEM FILMHISTORIEN 
med Filmnørdens Hjørne

DA. TALE 

60 MIN.

Casper Christensen og Jesper Alsing Laursen fra den populære podcast Filmnørdens Hjørne 
viser kulørte klip fra filmhistoriens holmgang med galskab, vanvid, psykoser og hvad dertil 
hører af freakshows, politisk ukorrekthed g en – ofte fascinerende eller ligefrem genial – brug 
af filmmediets særlige egenskaber i forhold til at skildre virkeligheden gennem et udpræget 
subjektivt filter. 

Billetpris: 30 kr. – dog gratis mod forevisning af billet til den efterfølgende visning af ’The Road Within’.  

Reserverede billetter skal afhentes senest dagen forinden.

FOREDRAG

ONSDAG 14. SEPT 21:00

ONSDAG 14. SEPT 20:00
FILM
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TI TING, HOLLYWOOD HAR 
MISFORSTÅET OM ”PSYKISK SYGE” 
Gratis Sindet & Filmen-arrangement i Asta Bar

ILLUSTRERET FOREDRAG 
 med Nis Bjarnhof, filosof og medlem af Outsideren

DA. TALE

40 MIN. 

Hollywood har igennem flere årtier produceret det ene billede efter det andet af både det 
psykiatriske system og dem, der kommer der. Vi vil se på nogle af de største og vigtigste – 
og forstå hvorfor vi i dag mere end nogensinde har brug for brugernes egne stemmer. Den 
voldsomt filmbegejstrede Nis Bjarnhof fra Outsideren går i kødet på nogle af de myter, som 
Hollywood har været med til gøre udbredte. 

Arrangementet finder sted i Asta Bar og er gratis.  

Ingen faste pladser og ingen billetbestilling – til gengæld byder vi på en kaffe undervejs.

SPIDER 
med ekspertintroduktion 

DAVID CRONENBERG, 2002

DA. TEKST

98 MIN. + 20 MIN. EKSPERTINTRODUKTION

Efter et længere ophold på et psykiatrisk hospital vender ‘Spider’ (Ralph Fiennes) 
tilbage til Londons East End, hvor han voksede op. Langsomt vender minderne om hans 
traumatiske barndom og morens død tilbage. Snart bliver det svært for ‘Spider’ at skelne 
virkelighed og fantasi. Filmens knugende atmosfære formes bl.a. gennem klaustrofobisk 
hemmelighedsfulde lydeffekter.

FOREDRAG

ONSDAG 14. SEPT 21:45

TORSDAG 15. SEPT 17:15

FOREDRAG

HVAD ER SKIZOFRENI?
Inden visningen af David Cronenbergs ’Spider’ vil psykiater Peter Handest 
fra Region Hovedstadens Psykiatri gå i kødet på filmen Spider og give et 
nuanceret billede af sygdommen skizofreni. Peter Handest har 28 års 
erfaring fra psykiatrien, og ved alt hvad der skal vides om sygdommen og 
mulighederne for at blive rask. 

1312



BIRDMAN 
med introduktion

ALEJANDRO GONZÁLEZ IÑÁRRITU, 2014

ENG. TALE

119 MIN. + 20 MIN. INTRODUKTION

Teaterinstruktøren Riggan (Michael Keaton) er tæt på at have premiere på sin nye opsætning, 
og forventningerne er tårnhøje. Men der er problemer med at finde en skuespiller til rollen 
som førsteelsker. Særlig fordi “spøgelset” Birdman spiller Riggan et par pus og truer vejen til 
succes foran det store teaterpublikum. Den 4-dobbelte Oscar-vinder går ikke direkte i flæsket 
på Riggans psykiske lidelse men kredser forførende kantet om det vanskelige tema.

GIRL INTERRUPTED 
med ekspertintroduktion

JAMES MANGOLD, 1999

SV. TEKST

128 MIN. + 20 MIN. EKSPERTINTRODUKTION 

Året er 1967. Den 17-årige Susanna (Winona Ryder) bliver efter et selvmordsforsøg indlagt 
på et psykiatrisk hospital og får en hård start med mange fysiske og psykiske knubs. Især 
fra den dramatiske Lisa (Angelina Jolie vandt både en Golden Globe og en Oscar for rollen), 
der overhovedet ikke har nogen hæmninger. James Mangolds film er en feminin, heftig, ilter 
opdatering af ’Gøgereden’. 

FILM

TORSDAG 15. SEPT 17:30

TORSDAG 15. SEPT 18:30

FILM

HVERDAGEN PÅ DEN LUKKEDE ANNO 2016
Hvordan er livet egentlig på en lukket psykiatrisk afdeling i 
dag? Afdelingssygeplejerske Mette Vejby Gaardsted fra Region 
Hovedstadens Psykiatri har arbejdet 16 år på lukkede afsnit i 
psykiatrien. Kom og hør hendes erfaringer fra hverdagen, om 
dedikationen til arbejdet og kærligheden til patienterne. 

Birdman introduceres af Jørgen Leth, der selv som forfatter og 
filmkunstner formår at balancere mellem kommerciel succes og et 
skarpt kunstnerisk udtryk. Desuden kender han alt til præstationsangst, 
depression og ikke mindst kampen for at bryde med andres fordomme 
og forventninger.
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DAVID AND LISA 
med kortfilmen Maria og Amalie 

FRANK PERRY, 1962

DA. TEKST

95 MIN. + 10 MIN. KORTFILM

En stærkt følelsesladet film om unge på en psykiatrisk institution i 50’ernes USA. David 
(spillet af en ung Keir Dullea, der senere indtog hovedrollen i ‘Rumrejsen år 2001’) er en 
lidt stivbenet 17-årig intellektuel med en fobi over for berøringer. Det bliver noget af en 
udfordring, da han møder den kønne og imødekommende Lisa (spillet af vidunderlige Janet 
Margolin), der lider af skizofreni og kun taler i rim. De to forelsker sig, samtidig med at David 
langsomt begynder at åbne sig for stedets sympatiske psykiater. Psykiaterens empatiske stil 
og progressive holdninger står i stærk kontrast til samtidens stigmatiserende syn på psykisk 
sygdom. 

DET STORE DEPRESSIONSSHOW 
Gratis Sindet & Filmen-arrangement i Asta Bar

MADS HOLM

DA. TALE

30 MIN.

Et show om depression, medicinering, svære følelser og andre sjove ting. Komikeren Mads 
Holm har selv været ramt af en depression. I showet sætter han ord på en række af de følelser, 
han har gennemgået og peger på, at der selv i psykiske sygdomsforløb til tider kan være noget 
at grine ad. Det STORE Depressionsshow er her komprimeret til 30 minutters forrygende 
stand-up, som du har 100 procent lov til at grine ad! 

Arrangementet finder sted i Asta Bar og er gratis.  

Ingen faste pladser og ingen billetbestilling – til gengæld byder vi på en kop te eller kaffe undervejs.

STAND-UP

TORSDAG 15. SEPT 20:45 TORSDAG 15. SEPT 21:30

FILM
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THE MACHINIST 
med ekspertintroduktion

EL MAQUINISTA

BRAD ANDERSON, 2004

DA. TEKST

102 MIN. + 20 MIN. EKSPERTINTRODUKTION

Christian Bale måtte tabe sig hele 30 kilo for at kunne fremstå tilpas afkræftet i hovedrollen 
som den tvangsprægede og socialfobiske maskinarbejder Trevor. Efter at han uforvarende 
bliver skyld i, at en kollega mister en arm, synes Rezniks vej mod afgrunden mere end 
ensrettet. ’The Machinist’ lever højt på sin hemmelighedsfuldhed og den mørke visuelle stil i 
grynede og beskidte lyssætninger.

FILM

TORSDAG 15. SEPT 21:45

PSYKIATRIEN - BAG KAMERAET
Diagnoser er mere udbredte end nogensinde og robusthed er en 
efterspurgt kvalitet hos det moderne menneske. Kan vi overhoved 
bruge diagnoser til noget, og kan vi alle få dem? Læge, forsker, stand-
up’er og kommende psykiater Andreas Hoff fra Region Hovedstadens 
Psykiatri gør os klogere inden filmen.

CINEMATEKET FOR GOD SPARRING OG KONCEPT-
UDVIKLING - OG IKKE MINDST FOR AT TAGE DETTE 
ARRANGEMENT UNDER VINGERNE.

AMBASSADØRER FRA EN AF OS, OG FRIVILLIGE  
FRA OUTSIDEREN, SOM STÅR FREM OG FORTÆLLER 
FRA VIRKELIGHEDEN GENNEM ORD ELLER FILM. 

TAK FOR JERES MOD, OG FOR DET HÅB, I GIVER  
TIL ANDRE. UDEN JER VAR DENNE FESTIVAL IKKE  
MULIG AT GENNEMFØRE.
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Fotos: Søren Osgood og Lea Meilandt



På festivalen indtager mennesker, som selv har psykisk sygdom inde på livet, en central rolle 
- både som debattører af film, filmmedvirkende og foredragsholdere. Som et supplement til 
de ti fantastiske spillefilm vil du derfor også kunne se fire upolerede kortfilm produceret af 
Outsideren i samarbejde med PsykInfo. Her har mennesker med psykisk sygdom hovedrollen, 
både foran og bag kameraet. Vi kalder kortfilmsprogrammet for »Med Egne Ord«.  

PSYKISK SYGDOM UDEN  
HOLLYWOODFILTER 

FEM SMÅ SCENER OM ENSOMHED 
TERKEL WINTHER

 

Manglende forståelse og frygten for hvad andre 

tænker, får mange mennesker med psykisk sygdom 

til at lukke sig inde. Derfor er social angst, isolation 

og ensomhed klassiske problemstillinger, når vi taler 

psykisk sygdom. Terkel Winther portrætterer i denne 

kortfilm ensomheden, psykosen og nogle af de tanker, 

der følger med, på en rørende, ærlig og kunstnerisk 

måde. 

MIN REJSE VÆK FRA PSYKOSEN 
MIKKEL SJØLUND OG JUSTINA KUDRYK 

Hvad gør man, når man bliver forfulgt at mørke 

skygger og er bange for sit eget spejlbillede? Justina 

fortæller her sin historie om, hvad hun har gjort for 

at tage ejerskab over livet få sin sygdom og sine 

dæmoner under kontrol, og hvad der blev hendes 

vendepunkt.Hendes historie er ærlig og nærværende 

og beviser, at livet ikke er forbi, fordi man får en 

psykisk diagnose.

SYGT GODE VENNER 
SIMON PEDERSEN 

 

Hvordan reagerer man, når ens bedste ven pludselig 

bliver indlagt på en lukket afdeling med diagnosen 

skizofreni? Simons ven Mads fortæller om den skyld 

og magtesløshed, der ramte ham. Filmen er både 

rørende og livsbekræftende og viser et venskab, der 

trods hårde odds, er stærkere end nogensinde. 

MARIA OG AMALIE 
PETER BISCHOFF 

 

En varm, åben og optimistisk film om kærlighed og 

psykisk sygdom, der giver ordet til Maria og hendes 

kæreste og nærmeste pårørende Amalie. Psykisk 

sygdom er en kæmpe udfordring i et forhold, men 

samtidig er kærligheden en uvurderlig støtte i 

hverdagen, når man vågner om natten, når man er 

indlagt, når man er nede – og i de gode stunder.

KORTFILMSPROGRAM
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HVEM STÅR BAG?

PsykInfo Outsideren – ser psykiatrien indefra

PsykInfo svarer vi på spørgsmål om psykisk sygdom. 

Besøg os i Rosengården 14  (Lige ved Nørreport st.) 
Ring til os 38 64 13 00 
www.psykInfo-regionh.dk

PsykInfo er et informationscenter under Region Hovedstadens Psykiatri

Alle er velkomne på redaktionen på 
Vesterbrogade 103, 1. sal, 1620 Kbh V.
Ellers besøg vores hjemmeside: 
www.outsideren.dk

“Jeg har været nede og 
vende, hvor håbet om at det 
nok skulle blive godt igen 
var det eneste der holdte 
mig oppe. De første mange 
år med min OCD var en ren 
kamp. Heldigvis har min far 
været en kæmpe støtte”

– Jonas og far Jan

Outsideren er Danmarks største online-magasin om psykiatri og psykisk 
sygdom – produceret af mennesker, der har prøvet psykiske lidelser på egen 
krop og sjæl. Gennem artikler, personlige beretninger, blogs, video og street 
art ønsker vi at afstigmatisere psykisk sygdom og udbrede kendskabet til 
sindslidelser med seriøs og autentisk formidling, hvor psykiatribrugere  
selv kommer til orde. 

PsykInfo bringer dig viden om psykisk sygdom og behandling.  
Vi holder foredrag med de dygtigste fagfolk og brugere indenfor psykiatrien. 
Det foregår i stemningsfulde arrangementer, gå-hjem-møder og tors  dags -
barer. Vi tilbyder telefonisk og personlig anonym rådgivning til borgere, 
patienter og pårørende, og giver det enkelte menneske viden til at  
komme videre. Følg os på Facebook.



17.15 ASTA BARTI TING HOLLYWOOD HAR MISFORSTÅET OM PSYKISK SYGE - MED NIS BJARNHOF

18.00 BIO ASTAGIRL, INTERRUPTED - MED EKSPERTINTRODUKTION 

18.30 BIO CARLBIRDMAN - MED EKSPERTINTRODUKTION 

20.45 ASTA BARDET STORE DEPRESSIONSSHOW - MED MADS HOLM

21.30 BIO ASTADAVID AND LISA + FORFILM

21.45 BIO CARLTHE MACHINIST - MED EKSPERTINTRODUKTION

TORSDAG 15. SEPTEMBER

17.30 BIO ASTAELEPHANT SONG + FORFILM

19.00 BIO CARLBLACK SWAN - MED DISKUSSION 

20.00 BIO ASTAPÅ PSYKOSE-CRUISE GENNEM FILMHISTORIEN - MED FILMNØRDENS HJØRNE

21.30 BIO ASTATHE ROAD WITHIN + FORFILM

21.45 BIO CARLSPIDER - MED EKSPERTINTRODUKTION

ONSDAG 14. SEPTEMBER

17.00 BIO ASTASINDET OG FILMEN - VELKOMST + KORTFILMSPROGRAM: MED EGNE ORD

18.30 BIO ASTASILVER LININGS PLAYBOOK - MED INTRODUKTION 

21.00 ASTA BARSJÆLFULD LIVE-MUSIK MED ’SOMETHIN’ GOIN’ ON’

21.30 BIO ASTAORKIDÉ-TYVEN - MED INTRODUKTION 

TIRSDAG 13. SEPTEMBER

PROGRAM


