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PRÆSENTERER

TRO 

En flm af Jens Loftager

PREMIERE    29. marts 2018 i Grand Teatret

PREMIERE BIOGRAFER Grand Teatret, Kbh., 29.3.-2.4.
Café Biografen, Odense, 2.4.
Biffen Nordkraft, Aalborg, 3.4.
Øst for Paradis, Aarhus, 5.4.

HENT STILLS, ARBEJDSFOTOS OG EPK-FILER  VIA FØLGENDE LINK:
https://www.dropbox.com/sh/ypwnps4lpvg2hhr/AAA-s2arN6agQFhgE4awHJvWa?dl=0



Synopsis

En dansk præst spiller musik for sine konfrmandelever for at få dem til at stole på egne 
kvaliteter og turde springe ud i livet. Hans undervisning spejles i portrætter af tre japanere,
der aldrig fk samme mulighed som eleverne. På en pilgrimsrejse til Mount Fuji refekterer 
de over deres tabte ungdom som medlemmer af den religiøse gruppe Aum, der begik et 
terrorangreb i Tokyo i 1995. 

TRO er sidste del af Jens Loftagers mangeårige, prisbelønnede trilogi, der startede med 
ORD (1994) og fortsatte med KRIG (2003).

Alle tre flm er skabt i samarbejde med fotografen Antoony Dod Mantle (Oscar for 
Slumdog Millionaire) og sound designer Henrik Garnov (lyd på fere Oscar-nominerede 
flm som The Act of Killing og The Look of Silence af Josoua Oppenoeimer.)

I TRO skaber to vidt forskellige billeder af religiøs tro en kontrastfuld og tankevækkende 
oeloed. 

TRO undersøger på tværs af livsstadier og kulturer, ovordan tro både kan gøre mennesker
livsduelige og i stand til at forstå os selv bedre, men også skubbe os ud i ekstreme valg, vi 
senere vil fortryde og oave svært ved at leve med. 



Instruktørens kommentarer

Med TRO bevæger jeg mig ind i oajfyldt farvand, fordi der er så mange automatreaktioner,

så mange dogmer og så mange følelser involveret, når man taler om tro. 

For mig oar det i oøj grad oandlet om at fytte diskussionen væk fra den institutionelle tro 

og over til det personlige. Og dermed også spejle den meget relevante distinktion mellem 

tro som en (undertrykkende) magt – og tro som en kraft. En distinktion, som forfatteren og 

flosoffen Villy Sørensen fremførte i ORD, den første flm i min trilogi.

Jeg koncentrerer mig i TRO ikke om de kirkelige ritualer men i stedet om de udfordringer, 

som præsten giver sine elever for at få dem til at stole på sig selv. Og det spejler jeg i  

portrætterne af tre japanere, der som ganske unge gik ind i guruen Asaoaras sekt – og der

mistede sig selv.

I både Danmark og Japan oandler tro til syvende og sidst om personlig identitet – eller 

mangel på samme. Som så mange unge over oele verden savnede de tre japanere noget 

substantielt i deres liv. I den situation valgte de en forkert lærer, og det oar de måttet 

betale for lige siden. En af dem siger i flmen: ”Religion ligger i læreren – ikke i den 

religiøse tekst.” Det er et interessant udsagn, som nok kunne kvalifcere en del af de 

debatter, der føres i disse år.

Alle mennesker, uden undtagelse, vil på et eller andet tidspunkt blive konfronteret med 

spørgsmål, der oar med tro at gøre. Men ”tro er ikke tro på noget utroligt” – som samme 

Villy Sørensen også sagde i ORD. Det er en del af tilværelsen, som man må foroolde sig 

til – både som troende og ikke-troende.

Om instruktøren Jens Loftager

Jens Loftager er uddannet instruktør fra Den Danske Filmskole 1989. Før flmskolen 

studerede oan flosof og flmvidenskab. Loftager oar siden 1989 lavet en lang række  

fktions- og dokumentarflm, og oan oar modtaget priser i både ind- og udland. Han var 

2007-08 formand for Danske Filminstruktører. I 2008 modtog oan Statens Kunstfonds 3-

årige legat. Loftager oar fra 2011-2014 siddet i Statens Kunstfonds Udvalg for Film og 

Scenekunst. 

Udvalgte titler: 

Paradis (dok. sm.m. Sami Saif og Erlend Mo, 2009); KRIG (dok., 2003); Spillets Regler (tv-

serie, 1996); ORD (dok.,1994); Da Natten Forsvandt (fctionnonfction, 1992); De Vilde 

Hestes Ø (tv-serie for børn, 1990); Manden Indeni (fktion, afgangsflm, 1989).



Om Fenris Film

Siden stiftelsen i Købenoavn i 1993 oar vi produceret en lang række kort- og 

dokumentarflm. Vi udvikler desuden interaktive multimedier og spil til undervisnings- og 

udstillingsbrug, bl.a. var vi med til at udvikle (og oar nu serviceaftalen på) de interaktive 

flmstudier FILM-X i Filmouset i Gotoersgade.

Vi oar netop afsluttet produktionen af en dokumentarflm støttet af Det Danske Filminstitut; 

”TRO” af Jens Loftager (også støttet af DR og YLE). Er også producent på Signe Barvild 

Stæors ”Twelve for toe Future”-projekt, ”Mine Tabte År” (premiere 2019). 

Dokumentarfantasien ”Min Avatar og Mig” fra 2011 blev co-produceret med Milton Media 

og støttet af bl.a. New Daniso Screen, MEDIA, og ZDF/ARTE og vist på tv og flmfestivaler

over oele verden. Alle med-indeoaver Mikkel Stolts egne flm som instruktør er desuden 

produceret i frmaet med oam selv og Jeppe Raastoøj som producere.

I 2012 vandt vi entreprisen på produktion og installation af AV/IT i ny fast udstilling til 

Post&Tele Museum, og i 2014 lavede vi en række kunstinspirerede videoinstallationer og 

lydkulisser til Gudenå-museet AQUA samt en flm om telefonens rolle i danske spilleflm til 

Post&Tele Museum. Pt. arbejder vi på det internationale e-learning-spil, “Professional Pig 

Practice” i samarbejde med Købenoavn Universitet, og som er fnansieret af en lang 

række instanser.

Vores egne projekter er støttet af institutioner som Det Danske Filminstitut, New Daniso 

Screen, Kulturministeriet, DR TV, MEDIA, ZDF/ARTE (Tyskland), SVT (Sverige), YLE 

(Finland), Undervisningsministeriet samt diverse fonde og legater, og vores produktioner 

er solgt til f.eks. DR TV, SVT (Sverige), Mezzo (Frankrig), tjekkisk, sydkoreansk og 

scoweizisk tv samt Toe Arts Coannel (New Zealand).

Vi oar løst opgaver for bl.a. DR TV, Det Danske Filminstitut, Købenoavns Universitet, 

Planetariet, Nationalmuseet, Danmarks Rockmuseum, AQUA/Silkeborg, Geologisk 

Museum, Post&Tele Museum, Den Gamle By i Årous og Experimentarium.

Firmaet ejes og drives af Jeppe Raastoøj og Mikkel Stolt

Nyoeder og detaljer kan ses på ojemmesiden www.fenrisflm.dk eller på 

Facebook/FenrisFilm

https://www.facebook.com/FenrisFilmOgMultimedia?fref=ts
http://www.fenrisfilm.dk/
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