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Kald mig bare Aksel Bo hr. Hansen Hent PDF Det er ikke nemt at hedde Aksel og være en dansk dreng, der
kan godt lide frikadeller, når man hellere vil være ligesom de seje muslimske drenge i boligblokken og gå
med halskæde og sige smarte ting på arabisk. Og det er ikke nemt at skulle i Klubben hele ugen, når man
skulle på efterårsferie, og så havne på et hold med to piger, Annika og Fatima, der vil synge tøsesange til
Klubbens Melodi Grand Prix. Og når der så kommer en herreløs hund i vejen, og Fatima får stuearrest, så

deres optræden i Grand Prix‘et måske heller ikke bliver til noget, så må der handles. Det er lige præcis, hvad
Aksel gør. Han går ind i en ukendt verden af ritualer og leveregler og ordner det med Grand Prix‘et og

hunden og stuearresten på sin helt egen måde.

"Kald mig bare Aksel" er baseret på Zentropa-filmen af samme navn.

Bo Hr. Hansen (f. Bo Erhard Hansen, 1961) er en dansk forfatter, digter og manuskriptforfatter. Inden for
filmens verden har han blandt andet gjort sig bemærket ved at skrive manuskriptet til filmen "Kunsten at

græde i kor", som han modtog Nordisk Råds Filmpris for i 2007. Han har desuden skrevet manuskripter til tv-
julekalenderne "Jesus & Josefine" og "Mikkel og Guldkortet".
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godt lide frikadeller, når man hellere vil være ligesom de seje

muslimske drenge i boligblokken og gå med halskæde og sige smarte
ting på arabisk. Og det er ikke nemt at skulle i Klubben hele ugen,
når man skulle på efterårsferie, og så havne på et hold med to piger,
Annika og Fatima, der vil synge tøsesange til Klubbens Melodi
Grand Prix. Og når der så kommer en herreløs hund i vejen, og

Fatima får stuearrest, så deres optræden i Grand Prix‘et måske heller
ikke bliver til noget, så må der handles. Det er lige præcis, hvad

Aksel gør. Han går ind i en ukendt verden af ritualer og leveregler og
ordner det med Grand Prix‘et og hunden og stuearresten på sin helt

egen måde.

"Kald mig bare Aksel" er baseret på Zentropa-filmen af samme navn.

Bo Hr. Hansen (f. Bo Erhard Hansen, 1961) er en dansk forfatter,
digter og manuskriptforfatter. Inden for filmens verden har han

blandt andet gjort sig bemærket ved at skrive manuskriptet til filmen
"Kunsten at græde i kor", som han modtog Nordisk Råds Filmpris

for i 2007. Han har desuden skrevet manuskripter til tv-
julekalenderne "Jesus & Josefine" og "Mikkel og Guldkortet".
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