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VIL DU SE «MAGNUS» FØR ALLE ANDRE? 

Norges Sjakkforbund har, sammen med 

Moskus Film og Nordisk Film Distribusjon, 

gleden av å gi deg, dine medlemmer og venner 

muligheten til å se den nye storfilmen om 

Magnus Carlsen før alle andre.   

Fra og med fredag 26. august til torsdag 1. 

september, kan din lokale sjakklubb leie en sal 

og en eksklusiv visning av filmen.  

Er dette av interesse, så melder du interesse til 

kristoffer.gressli@sjakk.no snarest og innen 15. 

juli, så vil dialogen mellom klubben og kinoen 

bli opprettet. 

Ønsker dere å ha et event i forkant, så avtales 

det direkte med din lokale kino. Dette kan være 

lynsjakkturnering, en Q&A med sjakk-

personligheter eller rett og slett noe 

forfriskende i glasset eller en hyggelig samling i 

forkant av filmvisningen.  

Pris for leie av sal, tidspunkt, hvor mange seter 

man trenger og eventuell servering koordineres 

med den lokale kinoen, da dette vil variere fra 

sted til sted.  

Detaljene rundt visningene må avtales før 12. 

august.Filmen har premiere over hele Norge 2. 

september. 

Kontakt: kristoffer.gressli@sjakk.no  

__________________________________ 

VG KALLER FILMEN 

«GRIPENDE OM DET UBEGRIPELIGE» 

«Vi kan alle kjenne oss igjen, 

trass i at filmen skildrer et 

menneske det er vanskelig å 

komme inn på, uoppnåelig 

svevende på et abstraksjons-

nivå som er ubegripelig for de fleste av oss. 

Vi gjenkjenner krisefølelsen, like unik for hver 

enkelt. Frustrasjonen over å være den eneste 

som forstår din indre verden og at ingen 

egentlig kan hjelpe. Men så er det kanskje noen 

som kan det likevel? Noen som kommer fra 

stedet der alt begynte. Dette gjør «Magnus» til 

en usedvanlig engasjerende og gripende film». 

Les hele anmeldelsen til VG 

 

«Magnus» er historien om annerledesgutten 

som valgte å gå sin egen vei og ble 

verdensmester i sjakk bare 22 år gammel.  

Filmen følger ham tett i alle avgjørende 

øyeblikk fra han gjør sine første sjakktrekk, til 

han vinner verdensmesterskapet i Chennai i 

2013.     

Med over 500 timer med opptak, følger 

filmskaperne Magnus tett på hans reise helt 

fra han er liten, gjennom suksess og motgang, 

personlige ofre, vennskap og ikke minst en 

støttende familie.  

__________________________________ 

NØKKELDATOER 

15. juli:  

Interesse for visning må meldes Sjakkontoret 

(kristoffer.gressli@sjakk.no) innen 15. juli 

12. august: 

Detaljene rundt visningen må avtales før 12. 

august 

26. august til 1. september: 

Visning av filmen for sjakklubber som har 

inngått avtale om dette 

2. september: 

Norgespremiere på «Magnus» 
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