
Anmeldelse af ”Storms - the movie” 

Da jeg modtog Storms -the movie, var det med besked 

om at det var en komediefilm om klatring. What the fork 

tænkte jeg. Kan man det? En klatrefilm, der ikke handler 

om store bøffer, der klæber sig til et spejlblankt 

overhæng, ekstreme close-ups og svedig 

undergrundsmusik?  I stedet et par småfedladne mænd, 

som sikkert over nogle pints udtænker et storyboard til 

noget så utraditionelt som en komedieklatrefilm. Hvor 

mærkeligt det end lyder, eller måske netop derfor, kan 

man ikke lade være med at tænke, ja sgu da! Og filmen 

er helt sikkert også en herlig sag. 

Lad mig understrege at dette er ikke dit sædvanlige motivationsboost. Adrenalinen fyrer 

ikke rundt i kroppen og dine fingre forbliver knastørre. Faktisk er det ekstremt lidt klatring i 

filmen. Men det er ligesom ikke det at det drejer sig om her. Filmen kan mere betragtes 

som et frisk pust midt i alt klatregudedyrkelsen. En slags klovneri og gøgl bag ryggen af 

sharma, graham, moon og alle de andre rødder. Det er netop her, at filmen har sin force. 

Filmen leverer parodier på et par klassiske klatrefilm og klatrepersonligheder. Bl.a. 

Touching the Void, i det som klart er filmens mest gennemførte scene. Den er ustylig 

morsom og godt lavet. 

Meget af materialet på Storms - the movie er sprødt og godt som tvebakker. Andre af 

tvebakkerne er måske dyppet lige rigeligt nok i earl grey andedammen. Her er det 

pivnødvendigt at have fulgt med i den engelske klatreverden. Hvem er det lige Chris 

Boenington er? I stedet for alderscencur, vil jeg anbefale at have set touching the void 

(hvem har ikke den?) og the big issue, som mindstekrav. På den anden side var det stadig 

muligt at more sig en smule over parodier på de folk jeg ikke kendte. Filmen varer 34 

minutter hvilket måske er ret kort. Til gengæld er der masser af ekstramateriale. Med bag 

om kameraet, samt dialog og højdepunkter, er der til mindst en times underholdning. Plus, 

man kan sagtens se den anden gang og opleve nye detaljer. Storms - the movie kan helt 

sikkert anbefales og nærmest et must-see. Thumbs-up og smiley. 

af Mads Dannesbo  Filmen er sponsoreret af Tielma Production

http://www.tielma.com/

