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Prinsessen og
frøen
De vigtige ting i livet
Af Kirsten Köneke
Hvis du elsker de 'gode, gamle' Disney
tegnefilm, så er her en ny klassiker.
Historien foregår i New Orleans i
1920erne, ledsaget af dejlig og
livsbekræftende jazzmusik. Eventyret er
opdateret og twistet, med masser af
romantik, humor, musik og magi.
Det er en af filmens store kvaliteter, at den
er tegnet på god gammeldags vis, som vi
husker det fra for eksempel 'Snehvide'.
Figurerne og baggrunden er stiliserede, men
samtidig fulde af liv, smidige bevægelser og
detaljer, der gør det til en fornøjelse at se
på. Især kunne jeg ikke stå for skurken, der
vrider og vender sig og kaster lange skygger.
Filmen er en stor, nostalgisk hyldest til idealbilledet af det New Orleans, der var engang inden
orkanen Katrinas hærgen. Vi ser husene med de mange balkoner, kommer til Mardi Gras karneval og
ud i mangrovesumpene, hvor en trompetspillende alligator er én af de gennemgående figurer. Det er
ikke nødvendigt at vide noget om baggrunden for at nyde filmen, men det kan give anledning til en god
snak med ungerne.
Vi er i Syden, og derfor er prinsessen selvfølgelig brun. Det vil sige, hun er slet ikke prinsesse fra
begyndelsen, men en fattig, hårdtarbejdende pige, der drømmer om at få sin egen restaurant.
Undervejs glemmer hun (og prinsen) de vigtige ting i livet, og først da de har opgivet alt og satser på
kærligheden får de hinanden. Historien fortælles med stor humor og charme.
Musikken er nykomponeret til filmen af Randy Newmann, der 13 gange har været prisnomineret for
sin musik. Det er jazzmusik i 20er stil, festlig og glad. Min eneste anke er, at der måske er for meget af
den. Der er mere musik end dialog, og 95 min. er lang tid for fuld udblæsning, men det vil børnene
nok synes er helt i orden.
De danske stemmer og sange er simpelthen perfekte - både oversat og udført. Det kan ikke gøres
bedre. Nogle af sangene kan sagtens tåle et genhør - også uden filmen.
Filmen er tilladt for børn over 7 år, og jeg vil også mene, at den især henvender sig til de 8-12 årige.
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Men børn og barnlige sjæle i alle aldersklasser vil ganske enkelt nyde den. Det er halvanden times
fremragende underholdning. Man går glad og smilende fra biografen, og hvor tit kan man sige det?

Filmfakta
The Princess and the Frog – USA 2009 – Instr.: Ron Clements og John Musker – Manus: Ron
Clements, Rob Edwards, Greg Erb, Don Hall, John Musker, Jason Oremland – Danske stemmer:
Nellie Ettison, Mads Hjulmand, Michael Carøe, Szhirley Nova, Per Pallesen, Gitte Hænning, Thomas
Eje, Jesper Asholt, Lars Bom, Ellen Hillingsø – 95 min. – Biografpremiere d. 11/2 og på DVD d. 15/6
2010 – Distribution/pressebilleder © Walt Disney Pictures
Links
http://www.cinemazone.dk/review.asp?id=7227&area=1
http://www.epd-film.de/filmkritiken/kuess-den-frosch
https://www.eyeforfilm.co.uk/review/the-princess-and-the-frog-film-review-by-anton-bitel
https://www.nytimes.com/2009/11/25/movies/25frog.html
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