
 
 
 

 
Min klient Laserdisken v/Hans Kristian Pedersen har anmodet mig om at rette henvendelse til Dem 
i Deres egenskab af repræsentant for SF Film & Video A/S med anmodning om, at De meddeler 
tilladelse til at min klient fra USA parallelimporterer filmværket ”Brazil” (Terry Gilliam, 1985). De 
danske rettigheder indehaves af SF Film & Video A/S. 
 
Min klient ønsker tilladelse til at parallelimportere den amerikanske udgave, fordi denne indeholder 
betydeligt mere materiale end den danske, bl.a. to versioner af filmen, den originale ”The Final 
Cut”, som er 142 minutters udgaven, som Terry Gilliam foretrak, samt ”Love Conquers All”, som 
er en 94 minutters version med filmstudiets ændringer. Desuden indeholder den importerede 
version et længere dokumentarprogram samt audiokommentarer med Terry Gilliam. 
 
Ansøgningen skal ses på baggrund af, at min klients kunder er entusiastiske filmsamlere med en 
særlig interesse i film, herunder films tilblivelse og historie. Der henvises i øvrigt til advokat Johan 
Schlüters bemærkninger under ekspertmødet i Kulturudvalget den 13. november 2002. 
 
Jeg vil være taknemmelig for en hurtig stillingtagen. 
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