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Herlevborger importerer ﬁlm om minimalisme
Danmarkspremiere. Ninna Kiel Nielsen fra Ryddigop.dk har importeret den amerikanske dokumentarﬁlm Minimalism - A Documentary about
Important Things. Den vises en gang, i Teaterbio
torsdag den 13. oktober klokken 19.
Man sender en mail til USA,
og så får man et ’yes’. Og
man får en nik til ’ja’ fra Verner Hedegaard i Teaterbio, og
sådan går det til, at en amerikansk dokumentarfilm, der
formentlig aldrig var nået
ind over dette lands grænser,
finder vej til Herlev Teaterbio torsdag den 13. oktober
klokken 19 som en unik danmarkspremiere også forstået
på den måde, at det er absolut
den eneste forestilling i hele
landet.
Få en frihed
Ninna Kiel Nielsen er selv
minimalist og driver firmaet
Ryddigop.dk og en tilhørende blog, som skal få folk til
at skille sig af med det over-

flødige og leve et langt mere
enkelt liv.
»Tilgangen
er
forbruget, både det digitale og det
fysiske med møbler, tøj og
alt muligt. Man skal ikke
mangle noget, men man skal
omvendt få en frihed«, siger
Ninna Kiel Nielsen, der fører
lister over sine personlige
ting og i år har kasseret lidt
over 100 ting samtidig med at
have købt 33.
Havde det hele
Dokumentarfilmen Minimalism A Dokumentary about
Important Things er på
engelsk uden danske undertekster og er skabt af Joshua
Fields Millburn og Ryan Nicodemus, og den handler om to

mænd, der havde alt. De var
rige, havde alting og havde
travlt. Det eneste, som de
måske ikke havde, var livskvaliteten.

...med plads
til at leve livet...
»Vi følger Joshua og Ryan
på en promotiontur gennem
USA med en af deres bøger,
All That Remains. De fortæller deres historie, der starter
med jagten på den amerikanske drøm, som de ’opnår’.
Og om gælden, som voksede
dem over hovedet, selvom de
havde 80 timers arbejdsuger.
Og de fortæller om, hvad der
fik dem til at hoppe af ræset
og leve et meget enklere liv
med plads til at leve livet.
Minimalistisk og bedre«, siger
Ninna Kiel Nielsen.
Foredrag indleder
Filmen indledes med et fore-

drag på dansk og om, hvordan man lever et enklere liv.
Det er Ninna Kiel Nielsen, der
holder foredrag. Hun er også
forfatter til en bog, der er
udkommet både på dansk og
på engelsk, Ryd Dig op/Wipe
Your Slate.
Minimalism - A Documentary about Important Things,
har vundet et hav af priser,
blandt andet ved Orlando
Film Festival, NYC Independent Film Festival og St. Louis
International Film Festival. I
Teaterbio kan man komme
ind fra klokken 18 torsdag
den 13. oktober. Billetter sælges i døren for 35 kroner.

Af Jørgen Nielsen

INITIATIVRIG. Ninna Kiel Nielsen driver firma og blog Ryddigop.dk. Hun er selv minimalist, og nok en af de få Herlevborgere, som har prøvet at importere en film fra USA og til kun
en enkelt visning i Danmark. Foto: Henrik Lüthcke.

