
Machan Citater 

 (5 stjerner) 

” …overraskende og sjov - man bliver simpelthen glad i låget af at se den.” 

” …den er varm - de spiller rigtig, rigtig godt.” 

”Det, der er mest rørende, er at den er livsbekræftende.” 

”Jeg kan på det varmeste anbefale den her film, jeg synes virkelig, man skal se den!” 

Peter Gantzler, DR2 Premiere 

  (4 stjerner) 

” …forfriskende”  

Ann Lind Andersen, Berlingske Tidende 

  (4 pile) 

” … charmerende film der vender vrangen ud på vores verden” 

” … en forunderligt enkel lille film” 

Per Juul Carlsen, Filmland 

     (4 stjerner) 

”Drama og komedie mødes i en skønsom hvirvelvind med menneskelig stræben som omdrejningspunkt.” 

” Uberto Pasolini var producer på verdenssuccesen ”The Full Monty” (1997) - hvis autentiske grundstemning kan 
genkendes i denne hans instruktørdebut.” 

” De blændende skuespilpræstationer understøtter den autentiske charme, mens komedie og drama værdigt 
balanceres overfor hinanden. 
Filmen bygger op. Den bobler. Og så bryder den ud i lys lue i et hjerteknusende komisk øjeblik.” 

” Hulker af latter” 

”Renskuret hjerte” 
 
”På en sort baggrund af fattigdom og såret erindring ser vi et gnistrende håb, som flækker i et bredt grin for til sidst at 
lande i sorgfuld eftertænksomhed. 
 
Som publikum er vi så heldige at opleve et gudbenådet øjeblik af hjerte og fiffig komik, der smelter sammen. Det 
øjeblik, hvor latteren bliver dyb og rammer tårekanalerne. Det øjeblik hvor, vi mærker mennesket i midten - oprigtigt 
og enestående.” 

Frederikke Lett, Jyllandsposten 

  (4 stjerner) 

”Underspillet og livsbekræftende”  

”Med underspillet humor og lune giver den italienske debutinstruktør Uberto Pasolini os en vigtig historie om 

fattigdom, emigration og drømmen om det forjættede Europa.” 

”En fortælling... som lykkes takket være enkelhed, ærlighed og nærvær” 

”…blot opfordre til at gå i biografen og nyde hvert minut” 

Kirstine Krefeld, Ekstra Bladet 

”Sød komedie om srilankansk snydehåndbold” 
 

Sophie Engberg Sonne, Politiken 


