TIL UNGDOMMEN Citater
 (5 stjerner)
” en meget rørende og opslugende film”
” en fremragende dokumentar om en måde at bruge sin ungdom på, som mange nok ikke kender til. Den er rørende,
inspirerende og smukt filmet, og Kari Anne Moe formår at kommunikere svære følelser og tanker ved brug af
subtile, men effektive virkemidler.”
” på én og samme tid fanger vigtige øjeblikke i personernes liv og alligevel fastholder sin kompromisløse ærlighed.”
Andreas Holck Høeg-Petersen, Filmz.dk
 (5 stjerner)
”... svælger heldigvis ikke i gruen”
” For filmen er heldigvis først og fremmest det, som titlen indikerer: En hyldest til ungdommen.”
Michael Søby, CphCulture.dk
 (5 stjerner)
” en oprigtig ode til ungdomslivet, håbet og viljen, der gør, at mennesket aldrig giver op.”
” en påmindelse om overlevelse, håb og den bestandige mulighed for liv.”

STEFFEN MOESTRUP, Le Monde diplomatique
 (5 stjerner)
”... Virkeligheden rammer som uannonceret mavepuster i tragisk norsk ø-kuller, men ungdommen sejrer...”
Christine H. Jensen, filmcitat.dk
 (4 stjerner)
” "Til ungdommen" er en både seværdig og tankevækkende film”
KATRINE SOMMER BOYSEN, Jyllands-Posten
" Moe har et fantastisk stærkt materiale, der tilbyder sin egen unikke, og vigtige, tilføjelse til historien om hvilke

skader Breivik (konsekvent kaldet »gerningsmanden«) påførte Norge ved netop at ramme Utøya.”
” skiftet i de unge ansigterog i deres tonefald er et uforglemmeligt slående filmisk vidnesbyrd”
Katrine Hornstrup Yde, Information

” Et ganske unikt filmdokument, som besidder en sjælden uafrystelighed”
Bo Green Jensen, Weekendavisen
 (4 hjerter)
” en film, der viser, hvor nemt håb knuses, og hvor livsnødvendigt det er at lede efter det igen.”
” Som rystet generation i færd med at genfinde håb trods den sommerdag har de fundet den rigtige film.”
SOPHIE ENGBERG SONNE, Politiken

 (4 stjerner)
” denne skildring af et folks evne til at vende en tragedie til en forsonende og samlende kraft, er gribende,
beundringsværdig og vigtig”
Rune Bruun Madsen, CinemaOnline
 (4 stjerner)
” en fremragende dokumentarfilm udført med stor filmisk håndelag og respekt for de medvirkende”
” et inspirerende billede af politisk idealisme, iderigdom og initiativ.”
Niels Roe, Cinemazone
 (4 stjerner)
” det er i det hele taget styrken ved ' Til ungdommen', at den ikke svælger i sit sorte stof, men i stedet - eller
måske netop derfor - hårdnakket insisterer på væsentligheden af et åbent politisk debatmiljø, hvor
argumenter og ikke vold er vejen frem”
Henrik Queitsch, Ekstra Bladet
 (4 stjerner)
” smukt fotograferet og præsenterer nogle rørende, og nærgående, portrætter af de medvirkende.”
” rørende og interessant for publikum i alle aldre”
Jane Valeur, Film-Nyt.dk

 (4 stjerner)
Jacob Ludvigsen, Filmmagasinet EKKO

