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SYNOPSIS:
Børnene fra Mount Napf er en charmerende hyldest til hverdagen – en hverdag ikke så fjern fra
vores egen, men alligevel meget fremmed og næsten magisk...
Filmen viser billeder fra en barndom i hjertet af Schweiz’ bjerge. Vi følger 50 børn, som hver dag
har 10 km til skole, gennem høj sne og med svævebane gennem imponerende smukke
landskaber. Vi ser dem som små lyspletter i vintermorgenmørket – komme gående gennem sneen
med pandelamper ned over bjergsiderne. Vi tager med børnene i skole og følger dem i hjemmet på
gårdene, hvor alle børn har deres daglige pligter at udføre. De opdrages til at gå i familiens fodspor
- at blive landmænd, ligesom deres forældre og bedsteforældre før dem - men de drømmer også
om at blive berømte og om at kunne drikke Red Bull hver dag.
Filmen tager os med fra gård til gård på Mount Napf og introducerer os til et isoleret, men også
beskyttet liv i bjergene. Gennem børnenes øjne oplever vi konsekvenserne af en strejfende ulv, en
høg, der snupper en høne og de barske vejrforhold.
I 365 dage fulgte instruktøren og manuskriptforfatteren Alice Schmid børnene i deres hverdag
rundt i landsbyen, i landskabet omkring Mount Napf og i den mystiske Aenzilochkløft, hvor
legenden beretter, at torden bliver lavet og dæmoner bor. Alice Schmid har formået at skabe
stærke billeder af den årlige cyklus af livet i Schweiz’ bjerge.

OM MOUNT NAPF
Mount Napf ligger midt i UNESCO biosfære i Vale Entlebuchs – i hjertet af Schweiz, midt imellem
kantonerne Bern og Luzern. Det er ikke muligt at nå bjerget og det område børnene bor i på andre
måder end til fods. Men når man bjerget, venter der en unik panoramaudsigt over Bernese Alps,
Jura bjergene og det kupperede landskab, med udsigt helt til bjerget Uetliberg (nær Zurich) ved
klart vejr. Børnene oplæres i det gamle håndværk trækulsbrænding af deres fædre, som udgør en
ekstra indkomst for familierne.

OM INSTRUKTØREN:
Alice Schmid fortæller historier fra hele verden, men altid med fokus på børn. I hendes film har hun
arbejdet med bl.a. børnemisbrug, børnesoldater i Afrika, børn i Bolivia og minearbejde i Cambodja.
Hendes arbejde har vundet internationale priser og har nået flere end 600.000 seere på schweizisk
tv. Hendes første novelle ”Thirteen Is My Number” omhandler også Mount Napf og nåede den
schweiziske bestsellerliste.
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ALICE SCHMID UDTALER:
”Jeg har altid haft lyst til at lave en film i Mount Napf-området. Stedet har en magisk tiltrækning på
mig. Jeg har et gårdhus der. Jeg kan næsten ikke holde ud at være der alene om natten; jeg er
bange. Efter at have lavet film i over 20 år i Afrika, Asien og Sydamerika, er det endelig lykkedes
mig at komme tilbage til dette sted. Jeg arbejdede med mit kamera i 365 dage. Heltene er børnene
fra Mount Napf.”
Filmografi – udvalgte titler:
2007 2006 2004 2000 1993 -

‘I am a Mouse’ (30mins dokumentar)
Mut tut gut (COURAGE HELPS) (52mins dokumentar)
Shall I stay or shall I go? (30mins dokumentar, Sierra Leone)
I Killed People (30mins dokumentar, Liberia)
Say No (30mins dokudrama, CH)

BØRNENE FRA NAPF UDTALER:
KILIAN (6) “ Når vi slagter dyr, må vi først hakke deres hoved af med et bang”
DARIO (6) “ Om morgenen vækker hanen mig. Kykkelikyyy!”
THOMAS (10) “ Vi fanger kun mus 6 dage om ugen. Aldrig på søndage eller helligdage”
JULIA (9) “ Lynet slår altid ned i det højeste punkt, fordi det er den korteste vej”
ERICH (12) “ Jeg tror, jeg kender en, som kan skyde ulven”
MICHAELA (11) “ Romoos er super. Der er en bager, et posthus og en skole”
CAROLIN (10) “ Vi skulle gøre Romoos mere kendt. Ligesom Hollywood”
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