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Premiere:	14.	April.	
	
Længde:	84	minutter	
	
Censur:	Tilladt	for	alle,	men	frarådes	børn	under	7	år		
	
Instruktør:	Jean-Loup	Felicioli,	Alain	Gagnol	
	
Premierebiografer:	CinemaxX	København,	CinemaxX	Odense,	CinemaxX	Århus,	
Empire	Bio,	Grand	Teatret,	Vester	Vov	Vov,	Øst	for	Paradis,	Cafe	Biografen	
Odense,	Katuaq	Bio,	Biffen	Aalborg,	Valby	Kino,	Kulturbiografen	Frysehuset	
Holbæk,	Palads	1-2-3	Frederikshavn,	Baltoppen	Bio,	Rødding	Bio,	Bibliografen,	
Kosmorama	Haderslev,	Atlas	Biograferne	i	Rødovre,	Humle	Bio,	Værløse	Bio,	
Nicolai	Biograf	&	Cafe	m.fl.		
	
Synopsis:	
Drengen	Leo	er	slemt	syg	og	tilbringer	det	meste	af	sin	tid	på	et	hospital	i	New	
York.		Men	Leo	gemmer	på	en	hemmelighed!	Sygdommen	giver	ham	evnen	til	at	
forlade	sin	fysiske	krop	som	et	usynligt	fantom,	der	kan	flyve	og	gå	igennem	
vægge.	Leos	superkræfter	bliver	hurtigt	særdeles	vigtige,	da	en	mystisk	skurk	
truer	med	at	sætte	byen	i	kaos	ved	hjælp	af	en	farlig	computervirus,	hvis	han	
ikke	modtager	en	stor	sum	penge	inden	for	24	timer.	Det	er	nu	op	til	
fantomdrengen	Leo	og	en	modig	politimand,	som	Leo	møder	på	hospitalet,	at	
forpurre	skurkens	planer.	

	

FANTOMDRENGEN	er	en	del	af	børnefilmkonceptet	RABALDER	BIO.	

Læs mere på www.rabalderbio.dk 

 

 

 

 

 

Udvidet pressematerial kan downloades fra Angel Films hjemmeside: 

www.angelfilms.dk 
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RABALDER BIO 
  
RABALDER BIO viser anderledes, prisvindende og ambitiøse børnefilm.  
   
Rabalder Bio er udviklet af Angel Films og realiseret via et samarbejde med Det 
Danske Filminstitut. Målet er at skabe bedre synlighed og bevågenhed for 
udenlandske børnefilm, der under normale omstændigheder ikke ville komme i dansk 
distribution. 
 
Rabalder Bio præsenterer børn og deres familier for unikke, ambitiøse og 
prisvindende kvalitetsfilm fra det store udland. Børnefilm fra lande som Frankrig, 
Spanien, Japan, Belgien og mange andre. Det er film med noget på hjerte, hvor den 
gode historie er i højsædet, og hvor der er kælet for animationen – slet og ret film, der 
underholder og udfordrer børnene – og de voksne.  
  
Efter to succesfulde sæsoner der bl.a. bød på de Oscar-nominerede ”En kat i Paris”, 
og ”Ernest & Célestine”, er vi nu tilbage med en tredje sæson Rabalder Bio.  
  
Rabalder Bio – Sæson 3 startede torsdag d. 25 februar med ”Brevet til Momo”. En 
japansk animationsfilm der byder på en smuk og hjertevarm historie om en piges 
kærlighed til sine forældre. 14. april følges ”Brevet til Momo” op af den Fransk-
Belgiske ”Fantomdrengen”, der kombinerer superheltefiktionen med en nærværende 
historie om et barn ramt af sygdom . Rabalder Bio – Sæson 3 slutter af med en særlig 
overraskelse i form af den ambitiøse og smukke ”Den lille pige og Profeten”, der er 
instrueret af Roger Allers (instruktøren bag Disney-klassikeren ”Løvernes Konge”). 
”Den lille pige og Profeten” får premiere d. 23 juni. Læs mere om de tre film på 
www.rabalderbio.dk. 
 
Alle film kommer med dansk tale.  
 
 
Vi er stolte over, at kunne præsentere tre så fantastiske og forskellige børnefilm, der 
repræsenterer det bedste af moderne animationsfilm.  
   
For yderligere information kontakt,  
Distributionschef Peter Sølvsten Thomsen 
Mobil 22780787, 
peter@angelfilms.dk  
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ANGEL FILMS OG THE ANIMATION WORKSHOP 
PRÆSENTERER 

Vagabond 
Angel	Films	præsenterer,	i	samarbejde	med	The	Animation	Workshop,	
kortfilmen	”Vagabond”.	Filmen	optræder	som	forfilm	til	”Fantomdrengen”	og	
er	et	produkt	af	den	store	talentmasse,	der	huserer	på	The	Animation	Workshop	
i	Viborg.	

Samarbejdet	kommer	af	Angel	Films’	ønske	om	at	støtte	op	om	den		
viborgensiske	animationsskoles	flotte	arbejde	med	at	fremme	og	udvikle	
talentmassen	inden	for	animationsfilm.	Rabalder	Bio	baner	derfor	vejen	til	det	
store	lærred	for	udvalgte	bachelorfilm	fra	The	Animation	Workshop	ved	at	lade	
filmene	optræde	som	forfilm.	”Vagabond”	er	et	flot	eksempel	på,	hvad	eleverne	
hos	The	Animation	Workshop	kan	præstere,	og	kortfilmen	er	med	sin	flotte	
animation	en	perfekt	følgesvend	til	“Fantomdrengen”.	
	
	

	
	
Længde:	7	min	og	26	sek.	
	
Censur:	Tilladt	for	alle,	men	frarådes	børn	under	7	år.	
	
Director:	Pedro	Ivo	Carvalho	Animation	Lead:	Christoffer	E	Kramme	
Production	Manager:	Anne	Sigismund	Co	Art	Director:	Roland	Seer	&	Maria	
Henriksen	Storyboard	Lead:	Talia	Bordallo	Background	Lead:	Høgni	Mohr	
Character	Designer:	Simon	Halberg	
	


