
Mandag d. 6. oktober 

Klumpfisken - Danmark 

Kristian, kaldet Kesse, er fisker i 
Hirtshals, ligesom hans far og 
farfar var det, og selv om det 
kniber med at få det hele til at 
løbe rundt, giver han ikke op så 
let. Mødet med den kvindelige 
havbiolog Gerd fra København 
vender op og ned på Kesses 
vante gænge. Han bliver 

forelsket og må tage en svær beslutning: Tør han 
springe ud på livets dybe vand og skabe sig en ny 
tilværelse sammen med Gerd? 

Mandag d. 3 november 

Min søns familie - Japan 

Familien Nonomiya er en 
succesfuld og moderne 
kernefamilie. Hårdt arbejde 
har sikret faren den rette 
karriere, de har en 
velopdragen søn på seks år, 
og deres lejlighed er som 
taget ud af et boligmagasin.  
Familien Saiki lever diametralt 
modsat. Pengene er få, men 

de lever et lykkeligt liv med deres børn som det 
altafgørende omdrejningspunkt. Normalt ville de to 
familiers veje aldrig have krydset hinanden. Men en 
dag får Nonomiya-familien et usædvanligt opkald fra 
hospitalet. Ved fødslen blev deres søn ombyttet med 
et andet barn på hospitalet…  
En varm og humoristisk fortælling trods det til tider 
hjerteskærende materiale. 

Mandag d. 1. december 

Familien - USA 

Weston-familien har længe 
været spredt for alle vinde, 
indtil en krise bringer de 
fremmedgjorte søstre Barbara, 
Ivy og Karen tilbage til 
barndomshjemmet i Osage 
County.  
Her venter deres mor, 
matriarken Violet (Meryl 

Streep), der er på piller, drikker for meget og ikke er 
bange for at uddele verbale klask til højre og venstre. 
De næste par dage byder som frygtet på en noget 
anderledes familiesammenkomst, hvor spydighederne 
leveres i ærlighedens navn, mens afsløringen af 
Weston-klanens største hemmelighed lurer lige under 
overfladen.  

Mandag d. 5. januar 

The lunchbox - Indien 

Saajan er en grå mand i sit livs 
efterår, der sidder fast i et 
kedeligt kontorarbejde og et 
ensformigt trummerum. Plud-
selig modtager Saajan en mad-
pakke helt ulig den, han er vant 
til.  Maden er nemlig ikke den 
industrifremstillede af slagsen, 
han normalt betaler for, men 

derimod hjemmelavet med kærlighed. Saajan ved, at 
pakken er blevet fejlleveret, men ikke at der står en 
hjemmegående kvinde i den anden ende.  Snart 
begynder de at udveksle små beskeder til hinanden 
gennem madpakkerne, og langsomt udvikles et helt 
særligt forhold. 

Mandag d. 2. februar 

My sweet pepper land - Kurdistan 

Saddam Hussein er blevet væltet 
som diktator i 2003. Kurdistan 
har fået en uafhængig regering, 
hvis tanker om demokratiet 
baserer sig på hårde straffe.  
Sikkerhedsofficeren Baran er 
tidligere kurdisk frihedskæmper, 
der har fået nok af tilstanden i 

hovedstaden Erbil. Derfor lader han sig forflytte til en 
lille dal ved grænsen til Tyrkiet. Han slår sig ned som 
sherif i området, men det er lovløst territorium med 
smugling i højsædet. Alligevel nægter han at lade sig 
kue af bandelederen Aga Azzi, og et opgør venter 
mellem ordensmagten og banditterne. Filmen er noget 
så usædvanligt som en kurdisk western med alt, hvad 
der hører til genren af lovløse bander, storslåede 
scenarier og en hårdtprøvet sherif.  Det er samtidig en 
politisk film, der tager udgangspunkt i tiden efter 
Saddam Husseins fald, og som skildrer det 
problemfyldte skifte med masser af sort humor. 

Mandag d. 2. marts 

Et hus i Marokko - Marokko 

Familien Hassan samles i Tanger 
for at bisætte deres far indu-
strifyrsten Moulay. Hans yngste 
datter, Sofia, har længe prøvet at 
slå igennem som skuespiller i New 
York, og hendes to søstre, Miriam 
og Kenza, tager ikke just imod 

hende med åbne arme. Sammenkomsten får bølgerne 
til at gå højt i familiens store villa, hvor mindet om en 
fjerde, afdød søster også trænger sig på.  
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