BODILPRISEN

2018

Velkommen til
Bodilprisen 2018
Vi har meget at fejre i aften.
Danske Filmkritikere uddeler Bodilprisen for 71. gang, Danmarks
vigtigste filmpris, som vi selv helt ublufærdigt kalder den. Det er
os en stor fornøjelse, at vi i aften kan hylde filmkunstnere i alle
afskygninger, kreative og passionerede filmskabere, der hver dag
sætter barren højt og presser sig selv og os som publikum. Og det
er ikke så lidt, der sker i disse tider.
I sammenligning med de andre nordiske lande har dansk film
meget længe været den succesfulde og ofte også den anarkistiske
elev i klassen, der har klaret sig godt på hjemmemarkedet såvel
som i det store udland. Det forhindrer os naturligvis ikke i at
vende et kritisk blik mod egen navle – kan dansk film blive ved
med at forny sig, sparke døre ind til nye kreative rum og skubbe
grænserne for kunsten?
Ser vi på årets filmhøst fra 2017, så må svaret være ja. Der er blevet
slået sprækker i vanetænkningen, det pibler frem med nyt talent
og nyt formsprog. Nye stemmer bryder ind i korsangen. Vi elsker
den nye flerstemmighed.
Danske Filmkritikere er også en forening bestående af mange
forskellige stemmer. Vi er 50 medlemmer i dag, der hver især
anmelder, hylder og revser, debatterer, skriver om og - ikke mindst
- elsker film. I aften taler vi dog med én røst.
Vi er et mangearmet fællesskab, der på daglig basis sætter alt
ind på at bevare og udvikle den originale, reflekterede og fagligt
funderede filmkritik og formidling, fordi dialogen med de enkelte
filmværker er en livsvigtig del af filmens fødekæde.
Bodilprisen fremstår som en historisk rettesnor for den danske
filmkanon, og den er med sine 71 år på bagen den ypperste
manifestation af, hvor vigtigt det er, at vi i Danmark har en
kontinuerlig og stærk gruppe af dedikerede filmanmeldere
tilknyttet de danske medier.
Vi vil blive ved med at løfte de gode film og præstationer frem i
lyset. For dem er der heldigvis mange af. Som sagt, vi har meget at
fejre i aften.

Med venlig hilsen
Nanna Frank Rasmussen
Formand for Danske Filmkritikere

I Danske Filmkritikere er vi i øjeblikket 50 medlemmer. Vi er en
blanding af filmanmeldere og filmjournalister og vi er tilknyttet
følgende medier:
Avisen.dk, Berlingske, Børsen, CinemaZone, CPHCulture,
Dagbladenes Bureau, Dagbladet Arbejderen, Danmarks Radio,
Ekstra Bladet, Filmmagasinet Ekko, Filmz, Information,
Kristeligt Dagblad, Morgenavisen Jyllands-Posten, Politiken,
Soundvenue, metroxpress, TV 2 og Weekendavisen.

Program for Bodilprisen 2018
lørdag den 17. MARTS
18.30

Dørene åbner

19.30

Dørene til salen åbnes

20.00

Velkommen til Bodilprisen 2018 ved værterne
fra Platt-Form
Velkomst ved formand for Danske Filmkritikere
Nanna Frank Rasmussen
Bedste mandlige birolle, Bedste amerikanske film,
Årets Sær-Bodil, Henning Bahs-prisen,
Bedste dokumentar, Bedste fotograf,
Bedste mandlige hovedrolle.

Ca. 21.10

PAUSE

Ca. 21.35

Velkommen tilbage
Bedste kvindelige birolle, Bedste ikke-amerikanske film,
Blockbuster Streamingprisen, Årets Æres-Bodil,
Bedste manuskript, Bedste kvindelige hovedrolle,
Bedste danske film.

Ca. 22.45 Baren åbner
Efterfest med DJ Kristian Luc
Bodilkage

Holdet bag
Værter: Mille Lehfeldt, Laus Høybye & Jakob Fauerby
Line producer: Anders Krøll
KOreograf: Steffen Hulehøj Frederiksen
Designer/kostumer: Nicholas Nybro
MUSIKPRODUCER: Joakim Pedersen
STYLIST: Sofia Astby Dock
MAKEUP: Carina Rehmeier
Arrangør: Mathias Grove Madsen
TØJ TIL VÆRTER (HERRER): Black Dot og M.O.D Cph
SKO (HERRER): Ecco. Tak til 9 PR og Samira Kudsk PR
TØJ TIL VÆRTER (DAME): Morten Ussing. Tak til Spalt PR.
BACK Copenhagen og Day Birger et Mikkelsen
SKO (DAME): A Pair. Tak til Blitz PR
SMYKKER: Dulong Fine Jewelry og Julie Nielsdotter
AV: Tuxen
LYD OG LYS: Folketeatret
Videoproduktion: Daniel Bødker Sørensen/Hunchback Media
Statuette til Streamingprisen: Mette Karina Johansen
Produktion, sekretariat og presse: Have Kommunikation
Program: Mike Tylak
Dresscode: Galla

Læs mere på www.bodilprisen.dk
Følg med på:
Twitter: @BodilPrisen
Instagram: @bodilprisen
Facebook: Bodilprisen
#bodil18

sponsorer BODILPRISEN 2018

Streamingprisen 2018 præsenteres i samarbejde med

Vi siger tak til vores samarbejdspartnere

DANSK FILMFOTOGRAF FORBUND

OGSÅ SÆRLIG TAK TIL

#bodil18

