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Mig & Min Far – hvem fanden gider klappe? 
En dokumentarfilm af Kathrine Ravn Kruse, 2014, 59 min. 
 
VERDENSREMIERE 9. November kl.  17:00 på CPH:DOX 
Øvrige visninger på CPH:DOX:  
Skolevisning: 10. November kl. 10:00 Bremen Teater, Q&A Kmed athrine Ravn Kruse og psykolog Pernille 
Andrés Blidsøe, modereret af Tværs Mentor Ida Koch 
Debatvisning: 12. November kl. 17:00 Doku & Debat: Panel: Malene Uhre Thomsen fra TUBA, Helle Tilburg 
Johnsen fra Børns Vilkår og Jesper Lohse fra Foreningen Far 
TV-premiere på DR2 d. 12. november 2014 kl.  23.00 

 
MIG & MIN FAR – hvem fanden gider klappe?   
I efteråret 2011 vender Kathrine Ravn Kruse kameraet mod sin dybt alkoholiserede far Palle. Ikke 
for at redde ham ham eller bebrejde ham, men som et forsøg på at finde en ny måde at rumme 
ham, og være sammen med ham på, før det er for sent.  
 
Med et kærligt blik og rystende hånd træder Kathrine ind i en verden hun kender alt for godt: en 
verden af kaos, skidne madrasser, glemte nætter i kolde snedriver og angsten for at faren aldrig 
vender hjem igen. Men også en verden fuld af små underfundige jokes, og store drømme om et 
bedre liv.  
Med kameraet imellem dem, får Kathrine og Palle en mulighed for at se på sig selv og hinanden, 
med nye øjne. For første gang i mange år accepterer Kathrine Palle, præcis som han er, og møder 
ham der hvor han er, på hans præmis.  
 
Gennem Kathrines ærlige, famlende og kærlige blik toner konturerne af et rigtigt hjem langsomt 
frem midt i alt rodet hos Palle og undervejs sker det utænkelige: Efter 20 års alkoholmisbrug går 
Kathrines far på antabus. Kathrine øjner chancen for at få den far, hun i mange år ikke rigtigt har 
haft. Og Palle ser muligheden for en ny chance i livet - og griber den. 
 
Instruktør, Kathrine Ravn Kruse:  
Kathrine Ravn Kruse er uddannet på institut for Film- og Medievidenskab på Københavns Universitet i 2010 
med speciale i dokumentarisme på nettet, samt på School of Visual Arts i New York, 2011. Under sin 
studietid har Kathrine arbejdet for BBC og produktionsselskaberne Post Factory og Spectacle Docs I 
London. Kathrine Ravn Kruse vandt i  2011 CPH:DOX og DRs nyindstiftede talentkonkurrence 
med sit pitch: Er du skingrende skør, far? Kathrine Ravn Kruses debutfi lm: Mig og Min Far – Hvem 
fanden gider klappe?,  er resultatet af 3 års arbejde i  forlængelse heraf.   
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