Pressemeddelelse

Mor jeg er bange

Minidokumentarserie på 2 x 40 min
I Danmark har 100.000 børn og unge en angstlidelse. I flere tilfælde er børnenes angst så voldsom,
at de ikke kan leve en normal hverdag, hvor de f.eks. ikke tør ikke tage i skole, eller er panisk
angste for at være adskilt fra deres forældre. Men der er lys for enden af tunnelen. Forskere har
fundet en metode der kan afhjælpe børns angst. Metoden hedder Cool Kids. I miniserien på 2 x 40
min følger vi tre piger og deres familier, når de konfronterer angsten og starter sessioner hos Cool
Kids. Serien er tilrettelagt af Mette Andkjær Hansen og Anders Riis-Hansen og er produceret af
Hansen & Pedersen Film og Fjernsyn. Sendes første gang på TV2…..
Laura på 10 år kæmper med katastrofetanker og separationsangst. Hvis begge Lauras forældre er
taget afsted uden hende, bliver hun panisk angst. Hun er bange for, at der skal ske dem noget. I
desperation græder og råber hun på hjælp indtil de begge to er hjemme hos hende igen.
Signe på 10 år lider af generaliseret angst. Hun er bange for næsten alt: levende lys, at køre i
elevator, begå fejl og tale højt i skolen. Desuden er hun skrækslagen for den årlige lejrtur med
klassen, der ligger lige rundt om hjørnet.
Lucca på 9 år har ikke været i skole de sidste 5 måneder, hendes mor går hjemme med hende og
de to er altid sammen, for Lucca kan slet ikke være alene, og hvis hendes mor træder ud af syne,
bliver hun panisk angst. Lucca lider af en svær grad af separations- og skoleangst.
I ”Mor jeg er bange” skildrer vi pigerne og deres familier, der kæmper med og mod børnenes
angst. Vi er tilstede derhjemme, når angsten bremser og hæmmer børnene og de voksne i deres
almindelige udfoldelse, og i visse tilfælde spolerer og ødelægger familiernes liv. Vi følger børnene,
når de sammen med forældrene deltager i et kursus, hvor de skal bekæmpe angsten. Samtidig vil
filmen afsøge og gøre publikum klogere på, hvad det er for mekanismer, der gør at en stadig
stigende gruppe af børn og unge invalideres af angst.
Kontakt: Hansen & Pedersen Film og Fjernsyn –
Producer Malene Flindt Pedersen
malene@hansenogpedersen.dk
Telefon: 27 44 25 67
Adresse: Knabrostræde 3 porten th 1210 København
Kontakt: Cool Kids Gry og Søren.
Telefon: 45 20 68 34 87
info@cool-kids.dk
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