Af: Andreas Kaastrup Mikkelsen

På Netﬂix ﬁnder man efterhånden så mange ﬁlm og serier, at det er næsten umuligt at ﬁnde
rundt i. Derfor ﬁnder du her en liste over tre danske ﬁlm på Netﬂix som du bør se:

1. ’Alle for to’

Genre: Komedie

Medvirkende: Jonatan spang, Rasmus Bjerg, Mick Øgendahl

’Alle for to’ er efterfølgeren af ’Alle for en’, og begge ﬁlm har opnået stor succes på de
danske lærreder.

Filmen handler om de tre småkriminelle mænd Nikolai, Ralf og Timo, som genforenes for at
lave det sidste kup.

Helt klart en ﬁlm der er værd at se. Vi giver ﬁlmen 4 ud af 5 stjerner.

2. ’Blå mænd’

Genre: Komedie

Medvirkende: Thure Lindhardt, Sidse Babett Knudsen, Mick Øgendahl

’Blå mænd’ er en klassiker inden for dansk komedie, og solgte i 2008 hele 450.000 billetter i
danske biografer.

Filmen handler om Jesper som bliver dømt til at gøre samfundstjeneste på et genbrugscenter,
hvorpå han møder forskellige typer, som falder helt uden for hans normer.

Næste gang du kigger forbi Netﬂix, så tag et kig på denne ﬁlm som vi giver 4 ud af 5 stjerner.

3. ’9. april’

Genre: Drama

Medvirkende: Pilou Asbæk, Lars Mikkelsen, Gustav Dyekjær giese

Filmen ’9. april’ er ovre i den mere seriøse ende af dansk ﬁlm, da den handler om krig og
sorg.

Filmen handler om det modige danske cykelinfanteri der prøver på at forhindre tyskerne i at
komme ind i Danmark, mens de venter på hjælp. Unge soldater mister livet, og efterlader
deres soldaterkammerater knuste.

Hvis du har lyst til at se en alvorlig ﬁlm, så tag et kig på denne ﬁlm, som vi giver 5 ud af 5
stjerner.

Del dette:
Klik for at dele på Twitter(Åbner i et nyt vindue)
Click to share on Facebook(Åbner i et nyt vindue)
Klik for at dele på Google+(Åbner i et nyt vindue)

