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Så er der kronhjort Kurt Christian Monggaard Hent PDF Dette er bogen, der fortæller historien om Michael
Wikke og Steen Rasmussen - som igennem snart 25 år har skabt en lang række populære og vigtige radio-, tv-

og filmproduktioner. Om deres radioføljetoner, Robin Hat og Pas på varerne, Arne for Børneradio og de
nyskabende tv-shows, blandt andet Tonny Toupé show og Sonny Souflé show.

Wikke & Rasmussen har i deres produktion blandet mange genrer, vendt dem på hovedet og opfundet nye og
kigget så langt ind i fremtiden, at moderne tv-underholdning først nu er ved at indhente dem. I begyndelsen
var de tydeligt inspireret af Monty Python, men de fandt hurtigt deres egen, helt særegne, let satiriske og lune

stil, der involverede kendte personligheder i nye, overraskende roller og masser af god popmusik.

En stil, de har videreført som instruktører af en række skæve, visuelt interessante spillefilm, hvoraf især de
musikalske familiefilm Hannibal & Jerry og Flyvende farmor blev store hits hos publikum og åbnede nye,

yngre generationers øjne for makkerparrets godhjertede univers.

SÅ ER DER KRONHJORT, KURT! er en underholdende, varm og positiv beretning om et kunstnerisk
makkerpar fortalt af dem selv og af en lange række af medvirkende - fra Peter Belli og Dario Campeotto til

Michael Kvium, Kim Fupz og Peter Aalbæk.

Wikke & Rasmussens nye film, familieeventyret Der var en gang en dreng, som fik en lillesøster med vinger,
har premiere i biografer landet over 13. oktober.

Christian Monggaard er filmanmelder ved Dagbladet Information, har bl.a. været medforfatter på Filmquiz og
Filmquiz 2 og har bidraget til en række filmtidsskrifter og filmleksika.
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