
TIL HAVET Citater 
	  	  	  (5	  stjerner)	  
	  
”	  skønhed	  og	  sanselighed”	  
”	  en	  smuk	  hyldest	  til	  naturen,	  det	  enkle	  liv	  og	  til	  kærligheden	  mellem	  en	  far	  og	  en	  søn”	  
” Det	  giver	  en	  stærk	  realisme	  og	  et	  fortættet	  nærvær	  …	  »Alamar«	  vil	  sandsynligvis	  blive	  siddende	  i	  dig	  som	  en	  stille	  længsel	  efter	  
det	  åbne	  hav,	  friheden	  og	  det	  enkle	  liv.”	  
	  
Louise	  Kidde	  Sauntved,	  Berlingske	  Tidende	  
	  
	  	  	  (5	  stjerner)	  
	  
”	  Det	  er	  ekstremt	  mindfullness”	  
”	  en	  film,	  der	  går	  så	  tæt	  på	  sine	  personers	  stille	  samspil	  og	  hverdagsliv,	  så	  man	  nærmest	  kan	  smage	  saltet	  på	  den	  solvarme	  hud”	  
	  
Stephanie	  Gaarde	  Caruana,	  magasinetkbh	  
	  
"	  den	  smukke,	  mexicanske	  nærværs-‐perle	  "	  
"	  Få	  film	  har	  så	  meget	  kraft	  i	  så	  enkel	  en	  historie	  som	  mexicanske	  Pedro	  González-‐Rubios	  Til	  havet."	  
”	  Både	  børn	  og	  voksne	  får	  en	  stor	  oplevelse	  af	  den	  smukke	  film”	  
“Det	  er	  gribende	  at	  se	  en	  voksen	  og	  et	  barn	  komme	  hinanden	  ved	  og	  sammen	  sanse	  verden	  i	  det	  rum	  af	  nærhed	  og	  nærvær,	  
som	  Til	  havet	  skaber.”	  
	  
Eva	  Novrup	  Redvall,	  Information	  
	  
♥♥♥♥	  (4	  hjerter)	  
	  
”	  Betagende”	  
”	  lille	  film	  med	  stor	  poesi.”	  
	  
Dorte	  Hygum	  Sørensen,	  Politiken	  
	  
	  	  (4	  stjerner)	  
	  
“Hjemmevideo	  har	  sjældent	  været	  så	  poetisk	  …	  et	  lille	  natureventyr”	  
“vanvittig	  smukke	  billeder”	  
“som	  et	  næsten	  hypnotisk,	  eksistentielt	  dyk	  i	  det	  paradisiske,	  dybblå	  Caribien	  er	  den	  lige	  så	  svær	  at	  slippe	  igen	  som	  en	  
hængekøje	  på	  en	  tranquil	  sommerdag”	  
	  
Henrik	  Østergaard,	  Cinemazone	  
	  
	  	  (4	  stjerner)	  
	  
"	  Filmen	  velsignes	  af	  magiske	  stunder"	  
"	  en	  lille	  eftertænksom	  størrelse,	  der	  helt	  ubemærket	  sniger	  sig	  ind	  under	  huden	  på	  én"	  
	  
Søren	  Ildved,	  Filmz	  
	  
	  	  (3	  stjerner)	  
	  
” Smukke	  naturbilleder	  skaber	  præcis	  poesi.”	  
	  
Nanna	  Frank	  Rasmussen,	  JP	  
	  


