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Øst for Paradis præsenterer 

  ALPERNE 
 

 
 

Instrueret af Yorgos Lanthimos (DOGTOOTH) 
 

Vinder af Bedste Manuskript på Venedig Film Festival 
 
 
 

PREMIERE       3. MAJ 2012 
 

 
 

FESTIVALVISNINGER 17. + 25. + 27. APRIL 2012 på CPH PIX   

   

PRESSEVISNING Onsdag d.18.april kl.12.00 i GLORIA   

 
PREMIEREBIOGRAFER:  Gloria, Kbh 

Empire, Kbh 
Øst for Paradis, Aarhus 
Biffen, Aalborg 
m. fl. 
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HANDLING 
En sygeplejerske, en ambulancefører, en gymnast og hendes træner har startet en udlejningsservice: 
De lejer sig selv ud som stedfortrædere for nyligt afdøde personer og er stand-ins for døtre, 
kolleger og ægtemænd i den første sorgperiode. Et par timer om ugen møder de op i den afdødes 
hjem, klæder sig i den savnedes tøj og påtager sig karakteristiske vaner og talemåder, indtil 
familien har vænnet sig til tanken om døden. De kalder sig Alperne. Lederen, som har taget navnet 
Mont Blanc, kræver jernhård disciplin, men trods deres stramme regelkodeks indleder en af de fire 
langsomt et forhold med en klient og risikerer at sætte alt over styr. Ligesom forgængeren 
'Dogtooth' har instruktøren Yorgos Lanthimos skabt en passiv og hypnotisk film, med et uhyggeligt 
præcist formsprog. En allegori over de morbide konsekvenser af tabet af kontrol – på én gang 
absurd, tragisk og morsomt - med en dyb emotionel resonans, der understreger at Yorgos Lanthimos 
er en af de mest enestående filmskabere i dag.  

 

ALPERNES 15 REGLER 
Medlemmerne skal: 

1. på forhånd erklære hvad, de ikke vil udføre, i blanket 1 (Fx kysse, tunge løft, rejse osv.) 

2. på forhånd erklære hvad, de gerne vil, i blanket 2 (Fx danse, stå på vandski, skændes osv.) 

3. have basisviden om psykologi og sociologi 

4. støtte gruppens interesser i alle henseender 

5. respektere hinanden 

6. kun have ret til at ændre navn 2 gange. Det er ikke tilladt at vælge et navn, der allerede er 
valgt af et andet Alpemedlem. Navnet må kun vælges blandt navnene på bjerge i Alperne 
og ikke noget generelt eller irrelevant (Fx Blondie, Mester, Drage osv.) 

7. aldrig tale om Alpe-aktiviteter med ikke-medlemmer 

8. tage en gymnastisk test, om nødvendigt 

9. være over 14 år 

10. altid være klog, ren, punktlig og i fuldstændig kontrol 

11. aldrig engagere sig følelsesmæssigt eller have intim omgang med klienter 

12. aldrig ændre på sit udseende uden lederens godkendelse (Fx farve hår, gå op eller ned i 
vægt, bære farvede kontaktlinser osv) 

13. kunne lave overbevisende ansigtsudtryk (Fx tristhed, glæde, sorg osv.) 

14. ære sit medlemskab og være rede til at dø for det 

15. aldrig angribe hinanden men have tiltro til gruppen 

 

INSTRUKTØR 
Yorgos Lanthimos er født i Athen og har en baggrund i  

musikvideoproduktion, reklamefilm, kortfilm og som  

teaterinstruktør. ALPERNE er hans tredje spillefilm efter debuten 

 KINETTA fra 2005 og den internationalt prisbelønnede  

og Oscarnominerede DOGTOOTH. 
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MEDVIRKENDE 
Sygeplejersken  Aggeliki Papoulia 
Ambulanceføreren  Aris Servetalis 
Træneren   Johnny Vekris 
Gymnasten   Ariane Labed 
Sygeplejerskens far  Stavros Psilakis 
Lampebutiksbestyreren  Efthimis Filippou 
Den blinde dame  Efttihia Stefaidou 
Dansepartneren  Constantina Papoulia 
Tennisspillerens far  Sotiris Papastamatiou 
Tennisspillerens mor  Tina Papanikolaou 
Tennisspillerens kæreste  Nikos Galgadas 
Tennisspilleren  Maria Kirozi 

 
PRODUKTION 
Manuskript   Yorgos Lanthimos & Efthimis Filippou 
Instruktion   Yorgos Lanthimos 
Producere   Athina Rachel Tsangari & Yorgos Lanthimos 
Kamera   Christos Voudouris 
Klip   Yorgos Mavropsaridis 
Lyd   Leandros Ntounis 
Produktionsdesign  Anna Georgiadou 
Produktion   Haos Film 
Land & år   Grækenland 2011 
Længde & format  93 minuter, DCP 
Originalsprog  Græsk 
Oversættelse   Uffe Sloth Andersen 
 

 
 
Tilgængelig på DCP  
 
 
IMPORTERET AF ØST FOR PARADIS MED STØTTE FRA MEDIA 
 
 
 
Yderligere information og billedmateriale findes på 
http://distribution.paradisbio.dk/  
 
eller kontakt: 
 
Ditte Daugbjerg Christensen  
Chefbooker og PR-ansvarlig 
 
Øst for Paradis 
86 11 64 44 
ddc@paradisbio.dk 
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