VOLCANO Citater
 (5 hjerter)
” intenst, tæt og modigt”
SØREN VINTERBERG, Politiken
 (5 stjerner)
”en meget smuk og vigtig film”
” Volcano er i sin enkelthed et indblik i en verden, vi sjældent ser, men som dog slet ikke er usædvanlig.”
Kathrine Nørrelund, CinemaOnline.dk
 (5 stjerner)
” nænsom og bragende flot”
” en bragende flot debut, som det er meget svært ikke at blive berørt af”
Frederik Asschenfeldt Vandrup, Cinemazone.dk
 (5 stjerner)
"En islandsk perle"
"en ualmindeligt rørende kærlighedsfortælling"
Søren Ildved, filmz.dk
 (5 pile)
”beundringsværdigt enkelt, velfungerende og dikkedarfrit”
”den giver et præcist billede af hovedpersonen og samtidig står den så dejligt åben”
”Uanset hvilken ny vinkel man vælger, er helt almindelige Hannes fascinerende at skue.”
Per Juul Carlsen, Filmland
 (5 stjerner)
” en bevægende film om at blive ældre, at miste og at tage sit liv op til revision.”
” knasende frisk skønhed fra Islands særegne natur - historie og billeder spejler sig i hinanden med fantastisk
cinematografi og musik.”
Dina Amlund, KultuNaut
 (5 stjerner)
"Varm og stikkende som en islandsk sweater"
Nikolaj Sonqvist, Filmcitat.dk
 (4 stjerner)
” en usentimental følsomhed, der går lige i hjertet”
Louise Kidde Sauntved, Berlingske Tidende

 (4 stjerner)
” bevægende islandsk film om en mands skæbne og valg”
Søren Hermansen, Kristeligt Dagblad
 (4 stjerner)
”det største talent der er blevet udklækket fra Den Danske Filmskole i de sidste 10 år.”
” stiller med en usædvanlig empati og et prægnant, lyrisk filmsprog skarpt på mennesker”
” har sin egen rytme, der kan fremmane følelser i billedet af en nakke”
Claus Christensen og Jesper Bo Petersen, Ekko
 (4 stjerner)
” En underspillet og befriende usentimental, men alligevel rørende film”
Henrik Queitsch, Ekstra Bladet
 (4 stjerner)
”En smuk film med hjerte og varme”
”Særdeles velkomponeret”
”Gribende på sin helt egen stilfærdige facon”
Claus Hesselberg, TV2/Lorry
 (4 stjerner)
”en film, der ganske upartisk og fordomsløst tør fokusere på nogle af livets store følelser og vidergiver en bid af dem
til publikum med snilde og elegance”
”knasende frisk skønhed fra Islands særegne natur - historie og billeder spejler sig i hinanden med fantastisk
cinematografi og musik.”
Kasper Vegeberg, Nosferatu, Universitetsradioen

