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ollywood og det meste af filmverdenen elsker 
klichéer, og det samme gør publikum. De er stof-

fet, store kærlighedsdramaer og actionfilm er gjort af, 
og et totalt fravær af tårevædende afskedsscener og 
hårdkogte hævnere ville gøre biografernes mørke til 
en underlig og hverdagsagtig oplevelse.  

Alligevel vil mange film gerne undgå de værste 
klichéer.  Nogle mere end andre, men selv de mest 
selvbevidste film styrer sjældent fuldstændigt uden 
om diverse klassiske optrin og handlingsforløb, man 
har set 100 hvis ikke 1000 gange før. 

Et godt forsøg er dog denne måneds ’Cowboys & Ali-
ens’ (titlen siger det hele) og ’Ronal Barbaren’ (helten 
en ugidelig slapsvans i et voldsomt maskulint univers).
Begge film har en atypisk blanding af handlings-
elementer, der garanterer en anderledes historie, men 
”historien-man-har-hørt-før” kan også tackles ved at 
omfavne klichéen og gøre en dyd ud af klassisk film-
stof. Det sker fx med stiløvelsen ’Drive’, lejemorder-
filmen ’Colombiana’ eller ’Headhunterne’, der byder 
på særdeles velkendte emner som begær, grådighed 
og overhængende livsfare

Klichéerne er således intakte (heldigvis), blot i forskel-
lige afskygninger, og når de er næsten uundgåelige, 
kan man lige så godt dyrke dem fuldt ud. Det gør flere 
af månedens film i al fald, og har man selv en forkær-
lighed for uforfalsket spænding, et godt grin, kom-
plicerede forelskelser, veludførte drab eller lykkelige 
slutninger, er der masser af muligheder i biografen. 

God fornøjelse!

H

Søren Søndergaard 
Chefredaktør

Holdet bag kino.dk

KlIchéeRneS 
TId
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NYHED

Du har nu mulighed for at vinde et par af de unikke hummel/HARIBO-
sko, der er kun produceret i 1000 par. Skoene er inspireret af 
HARIBO-poserne Goldenbären, Piratos samt Rotella, og 
sålerne dufter af hhv. vingummi og lakrids.

Vind de unikke  
hummel/haribo sko  

på www.haribo.dk eller scan koden

scor sko med
black & White

scan og vind!
alm. datatakst.
Har du ikke scanner på mobilen, kan du 
hente ScAnlIfe til Android/iPhone/nokia.

Scan af koden koster alm. datatakst. Konkurrencen udbydes af HARIBO lakrids A/S, Præstøvej 55, 4640 faxe, tlf. 56 76 22 00 
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Sylvester Stallone får nyt benhårdt selskab af John Travolta og Chuck Norris i den kom-
mende actionfilm ’The Expendables 2’. Jean-Claude Van Damme er allerede bekræftet 
som filmens skurk, mens både Arnold Schwarzenegger og Bruce Willis er på produ-
centernes ønskeliste som gengangere. 

Norris & Travolta er de 
Nye ActioNboffer

ÅRETS RigESTE MÆnD
i hoLLyWooD

fiLMBUZZ

 
2. JoHnny DEpp 
(50 mIO. dOllarS): 
depp prydede første-
pladsen sidste år, men en 
andenplads er stadig flot 
for skuespilleren, der 
før pirates-filmene var 
kendt som billetlugegift.

1. LEonaRDo
DiCapRio
(77 mIO. dOllarS): 
dicaprio var også på 
top 5-listen sidste år, 
men med kioskbaskerne 
’Shutter Island’ og 
’Inception’ bag sig 
er han nu den rigeste 
i Hollywood.

3. aDaM sanDLER 
(40 mIO. dOllarS): 
Sandler kan roligt 
skraldgrine, når han 
tjekker sin bankkonto. 
komikerens film er sjæl-
dent kritikerfavoritter, 
men Sandlers publikum 
finder vej til biografen.

4. WiLL sMitH 
(36 mIO. dOllarS):
det er noget tid siden, 
man sidst så Smith i en 
storfilm, men stor succes 
som producer på fami-
lieprojekter som ’the ka-
rate kid’ placerer Smith 
på en solid fjerdeplads.

5. toM Hanks 
(35 mIO. dOllarS): 
Skuespillerens nyeste 
film ‘en ny chance til 
larry crowne’ har ikke 
været en kæmpesucces, 
men det var ‘toy Story 
3’, hvortil Hanks lægger 
stemme, til gengæld.

FRA hARRy
PoTTER TiL 
STephen 
KInG

”Bridget og Mark Darcy 
kan ikke få børn, så hun 
laver den kæmpe fejl at 
gå tilbage til Daniel Clev-
er (Hugh Grant) for at 
blive gravid,” fortæller 
colin firth om plottet 
i den nu bekræftede 
tredje film om bridget 
Jones. renée zellweger 
skal selvfølgelig igen 
spille titelrollen.

briDget 
JoNes 3 
BEkRæftEt

Holdet bag Harry potter-filmene hviler ikke på laurbærrene, nu hvor serien er 
veloverstået. Steve kloves og david yates, der henholdsvis skrev og instruere-
de flere af potter-filmene, er allerede i fuld gang med at forberede en filmatise-
ring af Stephen king-romanen ’the Stand’ fra 1978. bogen er tidligere lavet som 
miniserie og handler om en virus, der udrydder 99,4% af menneskeheden.



7September 2011      kino.dk    

Hvad er det med StOre pIStOler OG Smukke kvInder?
Jeg ved det ikke. Jeg tror, at publikum generelt nyder at se 
den gode sparke røv, tage hævn over de onde og samti-
dig redde dagen. Om det er en kvinde eller en mand, der 
sparker røv, betyder som sådan ikke noget, det handler 
nok mest om temaet og historien.

I ’cOlOmbIana’ er du yderSt dødbrInGende 
- fOrtæl Om trænInGen.
træningen var meget specifik og en kæmpe udfordring. 
Jeg lavede meget kampsport, bevægelsestræning, he-
steridning og bueskydning på ’avatar’, men denne film 
krævede en anden teknik. min stuntkoordinator trænede 
også matt damon til ’the bourne Identity’, og jeg lærte at 
dræbe med en tandbørste! det er jo for sindssygt! 

er det rIGtIGt, at luc beSSOn fandt SIn InSpIratIOn tIl 
manuSkrIptet I natalIe pOrtmanS karakter I ’leOn’?
det kunne det meget vel være. Jeg snakkede med luc om 
det, efter jeg havde læst manuskriptet. Jeg jokede med 
det og sagde til ham, at rollen føltes lidt som en voksen 
humorforladt mathilda.

HvIlken er dIn favOrIt kvIndelIG actIOnkarakter?
Jeg må sige linda Hamilton som Sarah connor i ’termi-
nator 2: dommedag’. Hun inspirerede mig meget. det 
samme gjorde tony Scott-filmen ’revenge’ med kevin 
costner, den tænkte jeg konstant på. Jeg studerede også 
ulve og slanger for at finde frem til bevægelser, så jeg 
søger nærmest alle steder hen, når jeg skal inspireres.

Hvad ved du Om ’avatar 2 eller 3’?
Jeg ville ønske jeg vidste noget, men jeg er lige så intet-
anende som alle andre. Jeg ved, at man er ret fokuseret på 
at filme næste år, og så ved jeg, at det bliver fedt, for vi har 
en kompromisløs instruktør i James cameron. det samme 
kan jeg sige om J.J. abrams og ’Star trek 2’. Ingen af den 
slags instruktører godkender noget, de ikke kan stå inde 
for. det bliver ventetiden værd.

den kontroversielle filmin-
struktør michael moore har 
været ude og pege på den po-
litisk aktive matt damon som 
en oplagt præsidentkandidat. 
Ifølge moore selv har damon 
ikke bare fat i den lange ende 
rent politisk, moore mener 
tilmed, at damon ville have en 
oprigtig chance for at vinde 
et valg i 2012. damon har dog 
ikke selv udvist interesse for et 
kandidatur.

Anne Hathaway som Catwoman i ’The Dark Knight Rises’
Henry Cavill som Superman i ’Man of Steel’ 

KEnDT FRA ‘AVATAR’ 
- AKTUEL i ACTionFiLMEn 
’CoLoMBiAnA’

5 HURtigE tiL 

Zoe SAldAnANorris & Travolta er de 
Nye ActioNboffer

MATT DAMon 
FoR PRESiDEnT!

fiLMBUZZ

FoRSTe SupeRhelTe-
bIlledeR 

Jeg lærte at 
dræbe med 
en tandbørste! 
Det er jo for
sindssygt!



Nu har man til gengæld chancen for 
at udfylde evt. huller i sin filmhistorie 
eller gense nogle af Hollywoods fineste 
film, der tilmed vises i restaurerede 
digitale versioner (hvilket forklarer 
repremiere på nye film som ’Inception’ 
og ’True Grit’, der nu bliver præsenteret 
i formatet 4K).

4K Filmfestival 
i CinemaxX den 22. 
til 28. september:
tHE RED sHoEs (1948)
gEntLEMEn pREfER BLonDEs (1953)
tHE BRiDgE on tHE RivER kWai (1957) 

noRtH By noRtHWEst (1959)
DR. stRangELovE (1964)
tHE soUnD of MUsiC (1965) 
taxi DRivER (1976)
inCEption (2010) 

tRUE gRit (2010)  
sURpRisE-fiLM

Digital Klassiker-uge 
i nordisk Film Biografer 
den 8. til 14. december:
CasaBLanCa (1943) 
(vises kun i Imperial) 
it’s a WonDERfUL LifE (1946)
tHE afRiCan QUEEn (1951)
fRoM HERE to EtERnity (1953)
WHitE CHRistMas (1954)
WEst siDE stoRy (1961)
tHE gooD, tHE BaD anD tHE UgLy 
(1966)
ManHattan (1979)
Raging BULL (1980)
tHE BLUEs BRotHERs (1980) 
sCaRfaCE (1983)
onCE Upon a tiME in aMERiCa (1984)
tHE Big LEBoWski (1998)

De fleste titler vises uden undertekster.

KlASSIKeRne SlåR IGen!
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Se spilletider og læs mere om filmene på www.kino.dk
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Taxi Driver © Columbia Pictures

I oktober og december kan man se 
udødelige klassikere i særdeles høj 
kvalitet på flere niveauer i Cine-
maxX og Nordisk Film Biografer 
- og det er der mange gode grunde 
til. Mange har nemlig, af naturlige 
årsager, aldrig set film som ’The 
Bridge on the River Kwai’ eller ’The 
African Queen’ i en biografsal, som 
ellers er det eneste sted, hvor lyden 
og ikke mindst billedet yder den 
slags klassikere retfærdighed.



Endelig et mundskyl som både smager godt og giver langvarig frisk ånde 
uden brug af alkohol. Dokumenteret langtidsvirkende effekt.
www.jordan.no

NYHED! Jordan Fresh mundskyl

B
A

T
E

S
 U

N
IT

E
D

 Fo
to

: S
iren Lauvd

al

Jordan ann.Kino.dk_mundskyl uge 35 2011_208x278.indd   1 19-08-2011   08:26:19



Anton
Yelchin

HolD oJe meD: 

en 21-årige Anton Yelchin har allerede et imponerende cv bag sig og 
er med den bærende rolle i vampyrgyseren ’Fright Night’ godt på 

vej som en af filmverdens unge hovedrolleindehavere. Skuespilleren blev 
dog født langt væk fra Hollywood, nemlig i Rusland - nærmere betegnet 
Leningrad (i dag Sankt Petersborg). Forældrene var professionelle kunst-
skøjtedansere og blev betragtet som stjerner. Faktisk kvalificerede de sig 
til Vinter OL i 1972, men grundet deres jødiske ophav ville det gamle styre 
ikke lade dem deltage. Da Anton var kun seks måneder gammel emigre-
rede familien Yelchin til Amerika. 

Allerede som 4-årig udviste Yelchin interesse for skuespil og nægtede ef-
tersigende at tage imod skøjteundervisning. Han begyndte at tage de før-
ste skuespiltimer i folkeskolen og blev i 2000 opdaget af en talentspejder, 
hvilket resulterede i en gæsterolle i tv-serien ’Skadestuen’. Året efter, i en 

alder af 11, gav Yelchin selveste Anthony Hopkins modspil i dramaet ’He-
arts in Atlantis’ (2001) og vandt The Young Artist Award for bedste hoved-
rolle. Siden da har Yelchin (sideløbende med en high school-uddannelse) 
været arbejdende skuespiller i Californien. Bl.a. med roller overfor Kristen 
Stewart i ’Fierce People’ (2005), overfor Justin Timberlake i ’Alpha Dog’ 
(2006) og ikke mindst overfor Robert Downey Jr. i ’Charlie Bartlett’ (2007), 
hvor Yelchin spillede titelrollen.

I 2009 kom det store gennembrud, da Yelchin spillede ikke bare én, men to 
af filmhistoriens klassiske science fiction-karakterer. Først som den unge 
udgave af det russiske geni Chekov i ’Star Trek’, derefter som den unge 
revolutionær Kyle Reese i ’Terminator: Salvation’. For nylig kunne man se 
Yelchin spille Mel Gibsons søn i ’The Beaver’ (2010), og næste år vender han 
tilbage som Chekov med tyk accent i efterfølgeren til ’Star Trek’.

D

Fulde navn: 
Anton Viktorovich yelchin 

Født: 11. marts, 1989

Sted: 
Sankt Petersborg, Rusland

Højde: 1,75 m

SøSKende: Er enebarn

Spiller på: 
Piano og guitar

Hobby: Skak og læsning

bonuS inFo: 
Blev kåret som én af verdens 
100 smukkeste mennesker af 
People Magazine i 2009

aKtuel i: 
’Fright night'

Læs om ’Fright Night’ på side 29
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VI VISER DIG VEJEN TIL DE
STORE FILMOPLEVELSER

 – SE HI-FI KLUBBENS NYE MINIKATALOG INDE I BLADET

HIFI_110901_208x60_kino magasinet_release_HFK-DK.indd.indd   1 8/19/2011   11:18:36 AM



HolD oJe meD: 

Hvis du er vild med sport og film, så er CANAL+ TOTAL en pakke med rigtig mange 
plusser! Du får masser af nye filmtitler + store sportsoplevelser fra La Liga + Serie A  
+ NBA + ATP-turneringerne i tennis + meget mere. Slå til nu og få hele pakken for kun 
99 kr./md. de første 6 måneder. Vores laveste pris nogensinde.

+

+

DE NYESTE FILM + DEN BEDSTE SPORT

MERE END ALMINDELIG TV

99,-pr. måned**

Nu kun

8 filmkanaler5 sportskanaler*

BESTIL PÅ CANALPLUS.DK ELLER70 10 02 04
* Antal af kanaler afhænger af tv-operatør
** CANAL+ TOTAL 99 kr./md. (594 kr./6 mdr.).

LA LIGA

INCEPTION

HÆVNEN

VI VISER DIG VEJEN TIL DE
STORE FILMOPLEVELSER

 – SE HI-FI KLUBBENS NYE MINIKATALOG INDE I BLADET

HIFI_110901_208x60_kino magasinet_release_HFK-DK.indd.indd   1 8/19/2011   11:18:36 AM
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Med ’Colombiana’ (premiere  den 8. sept.) 
er den efterhånden klassiske historie om 
den kvindelige hævner og lejemorder  
tilbage i biografen. Zoe Saldana 
(Avatar) spiller en professionel  
dræber, der skal gengælde mor-
det  på sine forældre  
- et mord hun na-
turligvis var vidne 
til som 9-årig.  
Vi hylder den 
skydegale  del af 
det stærke køn 
med et stort 
galleri.

30 FoRSKELLigE SKyDEVÅBEn
hAnDLEKRAFTigE KVinDER

30
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9 23
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ACTionBABE oVERSigT 

1. lIndSay lOHan I ’macHete’ (2010)  
©Troublemaker Studios

2. pam GrIer I ‘cOffy’ (1973) ©AiP

3. SIGOurney weaver 
I ‘alIenS’ (1986) ©20th Century Fox

4. anne parIllaud I ‘la femme nIkIta’ 
(1990) ©gaumont

5. lInda HamIltOn I ’termInatOr 2: 
JudGment day’ (1991)  ©Carolco Pictures

6. ‘GHOSt In tHe SHell’ (1995)  ©Kodansh

7. SHarOn StOne I  ‘tHe QuIck and tHe 
dead’ (1995) ©TriStar Pictures

8. pamela anderSOn I ‘barb wIre’ (1996)  
©Polygram

9. Geena davIS I  ‘tHe lOnG kISS 
GOOdnIGHt’ (1996) ©new Line Cinema

10. carrIe anne mOSS I ‘tHe matrIx’ (1999) 
©Warner Bros.

11. anGelIna JOlIe I ‘lara crOft: 
tOmb raIder’ (2001) ©Paramount

12. lucy lIu I ‘ballIStIc: eckS vS. Sever’ 
(2002) - ©Dante Entertainment

13. uma tHurman I ‘kIll bIll: vOl. 2’ (2004) 
©Miramax Films

14. keIra knIGHtley I ‘dOmInO’ (2005) - 
©new Line Cinema

15. anGelIna JOlIe I ‘mr. and mrS. SmItH’ 
(2005) ©Regency Enterprises

16. rOSarIO dawSOn I ‘SIn cIty’ (2005) 
©Troublemaker Studios

17. cHarlIze tHerOn I ‘æOn flux’ (2005)  
©Paramount Pictures

18. penélOpe cruz I ‘bandIdaS’ (2006) 
©Europa Corp.

19. mIlla JOvOvIcH I ‘ultravIOlet’ (2006)  
©Screen gems

20. kate beckInSale I ‘underwOrld: 
evOlutIOn’ (2006) 
©Screen gems

21. rOSe mcGOwan I ‘planet terrOr’ 
(2007) ©Troublemaker Studios

22. rHOna mItra I ‘dOOmSday’ (2008) 
©Rogue Pictures

23. anGelIna JOlIe I ‘wanted’ (2008)
©Universal Pictures

24. SIenna mIller I 
‘G.I. JOe: tHe rISe Of cObra’ (2009)
©Paramount Pictures

25. mIcHelle rOdrIGuez I ‘macHete’ (2010) 
©Troublemaker Studios

26. mIlla JOvOvIcH I ‘reSIdent evIl: 
afterlIfe’ (2010) ©Sony Pictures

27. anGelIna JOlIe I ‘Salt’ (2010)  
©Colombia Pictures

28. emIly brOwnInG I ‘Sucker puncH’ 
(2011) ©Warner Bros.

29. zOe Saldana I ‘cOlOmbIana’ (2011)  
©Europa Corp.

30. GIna caranO I ‘HaywIre’ (2011)
©Relativity Media
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SeneSTe IndSlAG 
på KIno Tv
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kino tv præsenteres i samarbejde med:

- niCoLAS WinDing REFn oM ’DRiVE’
- RyAn REynoLDS oM ’gREEn LAnTERn’  - SE KLiPPET PÅ Din MoBiL nEToP nU 
- inTERViEW MED niCoLAS BRo og MiCK ØgEnDAhL oM ’JEnSEn & JEnSEn’
- niKoLAJ LiE KAAS oM ’DiRCh’
- gALLAPREMiERE i LonDon PÅ ’hARRy PoTTER og DØDSREgALiERnE – DEL 2’
- inTERViEW MED JASon iSAACS FRA ’hARRy PoTTER og DØDSREgALiERnE – DEL 2’
- J. J. ABRAMS og hoLDET BAg ’SUPER 8’

KoMMEnDE inD-
SLAg PÅ Kino TV
- niKoLAJ CoSTER-
WALDAU oM 
’hEADhUnTERnE’

hVAD ER Kino TV?
kino tv er kino.dk’s egen-producerede videoindhold. 
det er her, man møder de største stjerner, danske som 
udenlandske. kino tv finder man på www.kino.dk.

Se IntervIew med 
ryan reynOldS 

på dIn mObIl!
Læs mere på side 17
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Politikens anmelder Erik Jensen skriver:
WooDy ALLEn ER TiLBAgE i MESTERLig 
FoRM MED DRØMMEFiLM
men hele pointen er netop, at woody allen i dette festfyrvær-
keri af en film både får hyldet sin nostalgiske kærlighed til store 
dele af den nyere kunstnermytologi, men også får gjort op med 
og nar af sin egen længsel efter gamle dage. fornemmelsen 
af, at alting var meget bedre i gamle dage end i vores komplet 
meningsløse nutid, som har præget alt for mange af allens se-
neste film, skylles ud med den sure hvidvin. Her er han tilbage i 
mesterlig form med et champagneboblende overflødighedshorn 
af en romantisk fantasi med overskud, humor og selvkritik.

******

kino.dk-brugeren Sanne skriver:

KEDELig
Ikke min kop te - filmen fangede mig slet ikke. Synes den var 
overfladisk og uden ordentlig handling. Ingen spænding, ikke de 
store følelser, intet drama. alt er stille og roligt… fOr stille og 
roligt!! Og paris har vi efterhånden set 1000 gange i forskellige 
film, så de billeder kan jeg ikke blive imponeret over. Synes det 
var ganske underholdende, da han mødte de første par kendte 
kunstnere, men da han mødte den 5., 6., 7., 8. osv osv, begyndte 
det at blive plat. 
SAnnE  MoDTAgER To FRiBiLLETTER FoR Sin AnMELDELSE .

******

BRUGERNE VS. 

ANMELDERNE

kino.dk     September 2011

FÅ DiREKTE BESKED 
MED BUZZ ME 
vil du gerne have direkte besked, når billetsalget til fx 
’tintin: enhjørningens hemmelighed’, ’the dark knight 
rises’ eller ’Hobbitten - del 1’ starter? Så kan du tilmelde 
dig vores buzz me-funktion på www.kino.dk. alt, du skal 
gøre, er at gå ind på den gældende films profil og indtaste 
din e-mailadresse i det grønne buzz me-felt. Så får du en 
mail, så snart salget går i gang.

SKRiV FoR Kino.DK! 
de fleste af Hollywoods helt store navne, har allerede en profil 
på kino.dk, men der bliver konstant sået nye stjernefrø 
i Hollywood-haven, og derfor kunne vi godt bruge dit input!  

tjek om netop din favorit-skuespiller eller -instruktør mangler 
en profil på sitet og hjælp os med at gøre noget ved det.  

find pennen frem og skriv en lille biografi med udgangspunkt  
i personens baggrund og cv og send den til kontakt@kino.dk 
ved navn 'biografi'. du vil selvfølgelig blive krediteret, 
så husk at opgive dit navn.
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01-09
cOwbOyS & alIenS   s. 18
Action / Science fiction /Western

bOra bOra   ........... s. 20
Teenagefilm / Musical

efterSkælv   .......... s. 21
Drama

08-09
SubmarIne   ........... s. 22
Komedie / Drama

tHe GreateSt mOvIe 
ever SOld .............s. 23
Dokumentar

attenberG   ............ s. 23
Drama

cOlOmbIana   ....... s. 24
Thriller / Action

zOOkeeper ...........s. 25
Komedie / Familiefilm

crazy StupId lOve  s. 26
Romantik / Komedie / Drama

bOllevenner .......s. 27
Romantik / Komedie

15-09
drIve   ....................... s. 28
Action / Thriller

frIGHt nIGHt   ...... s. 29
Gyser / Komedie

HvIS JeG var dIG   s. 30
Komedie

SkySkraber  .......... s. 47
Komedie / Drama

apOllO 18   .............. s. 48
Science Fiction / Gyser

HvIS Ikke OS, Hvem Så?   
Drama  ........................ s. 48

HeadHunterne   . s. 49
Thriller

29-09
feen   ......................... s. 50
Komedie

paGe One: InSIde tHe 
new yOrk tImeS   . s. 50
Dokumentar

dOn’t be afraId Of
tHe dark   ............... s. 51
Gyser

Samme daG næSte år   
Drama / Romantik s.  52

Huden JeG bOr I   . s. 5
Drama

rOnal barbaren   s. 54
Animation / Adventure / Action

Buzz-o-meteret er et udtryk for, hvor meget 
danskerne glæder sig til en bestemt film. 
Det udregnes som et gennemsnit af, hvor 
meget brugerne af www.kino.dk glæder sig 
til en bestemt film, og hvor mange der har 
taget sig tid til at angive, at de glæder sig 
til at se den pågældende film. Resultatet 
er et Bayesian estimat (samme udregning 
som bruges på imdb. com). Minimum 50 
personer skal have angivet, om de vil se en 
film, før der udregnes et Buzz-o-meter.

PREMIEREOVERSIGT

buzz-o-meter 
Giv din vurdering på kino.dk

6 - Den film skal jeg bare se!
5 - helt sikkert - jeg glæder mig!
4 - hvorfor ikke, den ser god ud
3 - Jeg venter til den 
  kommer på dvd
2 - ikke lige min kop te
1 - Aldrig i livet!

Kino.dk tager forbehold for ændringer af 
premieredatoer. Se en opdateret liste over 
premierefilm på  www.kino.dk

NÅR DRØMME BL IVER  T I L  V IRKEL IGHED

NIMBUS FILM PRÆSENTERER

WWW.FACEBOOK.COM/BORABORAFILMEN
KUN TIL PROMOTION. SALG, KOPIERING ELLER ANDEN OVERFØRSEL AF DETTE MATERIALE ER STRENGT FORBUDT.

FabianFILM

Poster Design | PIPE / t99

EMMA IBSEN-BJERGET  ADNAN AL-ADHAMI  FABIAN HARLANG  RASMUS LIND RUBIN  FOTOGRAF JACOB KUSK  KLIPPERE SØREN EBBE & STEEN SCHAPIRO  PRODUCTION DESIGN TORBEN STIG NIELSEN
LYDDESIGN BJØRN VIDØ & JOHAN HØYER KOMPONIST MORTEN LAMBERTSEN  KOREOGRAF KENNETH FOGEL  CHEFKOSTUMIER STINE GUDMUNDSEN-HOLMGREEN  CHEFMAKEUP-ARTIST HENRIK STEEN  CASTER JETTE TERMANN

LINE PRODUCER MORTEN KAUFMANN EXECUTIVE PRODUCERE BO EHRHARDT & BIRGITTE HALD  PRODUCER STINE SPANG HANSEN  MANUSKRIPTFORFATTER & INSTRUKTØR HANS FABIAN WULLENWEBER
PRODUCERET AF NIMBUS FILM APS MED STØTTE FRA DET DANSKE FILMINSTITUT V/ FILMKONSULENT THOMAS KRAG, I SAMARBEJDE MED DR, I CO-PRODUKTION MED NORDISK FILM SHORTCUT APS,
FREEZONE, FABIANFILM, MINISTI FILM APS, FILMGEAR, VITT OG MED UDVIKLINGSSTØTTE FRA NORDISK FILM & TV FOND V/ HANNE PALMQUIST. DISTRIBUTION SF FILM A/S. © NIMBUS FILM APS

SARAH-SOFIE BOUSSNINA     JANUS DISSING RATHKE    METTE GREGERSEN    NASTJA ARCEL    JIMMY JØRGENSEN

VITT

NIMBUS FILM PRÆSENTERER

79%

92 stemmer



© Fright night, Sony Pictures

Se traIlerS på dIn mObIl:
Du kan se trailers til udvalgte film i magasinet på din mobil. 
Når du ser en 2d-kode som nedenstående i en filmomtale 
kan du scanne koden, og se filmens trailer på din mobilte-
lefon. Hold derfor øje  med 2d-koderne, der i dette magasin 
er at finde på fem forskellige titler.

Det koster alm. 
data og sms trafik 
at scanne koden. 
når du scanner en 
kode deltager du i 
konkurrencen om 
to biografbilletter.

 Sådan Gør du: 
•	Du	skal	have	adgang	til	internettet	på	din	mobil
•	 Send	sms	med	ordet	TAG2GO	til	1220	
•	Du	modtager	en	sms	med	et	link	
•	 Tryk	på	linket	for	at	downloade	programmet	til	din	kameratelefon	
•	Åbn	programmet	på	din	telefon	
•	Hold	kameraet	op	foran	koden	og	vent	
•	 Tryk	på	playknappen	og	se	filmtraileren
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Se Harrison Ford-top 10 på side 60
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© UiP

r 1873, Arizona. En fremmed (Daniel Craig) vakler ind i ørkenbyen 
Absolution med en mystisk lænke om den ene hånd. Han kan in-

genting huske, og indbyggerne virker ikke særligt imødekommende. 
Det er en by, som lever i frygt og styres med en jernnæve af Oberst 
Dolarhyde (Harrison Ford). Men indbyggerne får endnu mere at frygte, 
da de bliver angrebet af rumskibe, og deres eneste håb viser sig at være 
den mystiske fremmede.

Jon Favreau (Iron Man 1 og 2) instruerer Daniel Craig (Casino Royale) 
og Harrison Ford (Star Wars, Indiana Jones) i ’Cowboys & Aliens’, som 
blander klassisk western med invasion fra rummet. Ud over Craig og 
Ford kan du også opleve Sam Rockwell (Iron Man 2), Paul Dano (There 
Will Be Blood) og Olivia Wilde (TRON: Legacy).

Å

AcTIon / 
ScIence FIcTIon /

WeSTeRn

OrIGInal tItel Cowboys & Aliens

InStruktør Jon Favreau

SkueSpIllere 
Daniel Craig,  Harrison Ford, 
Olivia Wilde, Sam Rockwell, 
Paul Dano

land USA 

prOduktIOnSår 
2011

SpIlletId 
118 min.

premIere

01-09

cowboys 
& AlieNs
JAMES BonD MØDER inDiAnA JonES

81,80%

361 stemmer



Jeg hedder Cinema 21:9

Jeg er en
filmoplevelse.

Ægte filmformat uden sorte felter yder spillefilm fuld retfærdighed. Billedkvaliteten er  
uforlignelig, og det samme kan siges om lyden. Når du dertil lægger tosidig Ambilight 
Spectra og Smart TV, får du en oplevelse, du ikke ønsker at gå glip af.

et must for alle 
filmelskere.

Almindeligt tv-format

Cinema 21:9 har 30 % større billedareal i  
forhold til det gængse tv-format 16:9

Ultrabredt Cinema 21:9

C I N E M A 21:9
Download en QR-læser 

til din smartphone,  
og scan taggen.



20 kino.dk     September 2011

TeenAGeFIlM / 
MuSIcAl

land 
Danmark

prOduktIOnSår 
2011

SpIlletId 
76 min.

premIere

01-09

OrIGInal tItel
Bora Bora

InStruktør
Hans Fabian 
Wullenweber

SkueSpIllere 
Sarah-Sofie 
Boussnina, Janus 
Dissing Rathke, 
Mette Gregersen, 
Natasja Arcel, 
Jimmy Jørgensen  

Se traIleren lIGe 
nu på dIn mObIl!
Læs mere på side 17 

borA borA
DAnSK UngDoMSMUSiCAL

en 15-årige Mia (Sarah-Sofie Boussnina) er på kant med alle. Det 
går skidt i skolen, og hun kan ikke så godt med sin mor. Mia har kun 

fred, når hun løber, hvilket hun er rigtig god til. På Strøget møder Mia 
den jævnaldrende Zack (Janus Dissing Rathke), som tilhører en gruppe 
unge, der lever af lommetyveri og desuden samler penge ind til at skabe 
deres eget sted - et sted helt uden voksne. Mia slutter sig til dem, men 
friheden og glæden i gruppen og forelskelsen i Zack er konstant under 
pres på grund af interne intriger og politiets jagt på dem alle.

’Bora Bora’ er, ligesom ’Magi i luften’, en dansk ungdomsmusical, og 
Hans Fabian Wullenweber (Cecilie) har valgt udelukkende at bruge 
sange, der er skrevet direkte til ’Bora Bora’. Historien har elementer af 
Charles Dickens’ udødelige roman ’Oliver Twist’. Skuespillerne er pri-
mært unge, urutinerede kræfter, men du kender sikkert Natasja Arcel 
fra ’Kongekabale’ (2004) og Jimmy Jørgensen fra ’Store planer’ (2005).

D

NÅR DRØMME BL IVER  T I L  V IRKEL IGHED

NIMBUS FILM PRÆSENTERER

WWW.FACEBOOK.COM/BORABORAFILMEN
KUN TIL PROMOTION. SALG, KOPIERING ELLER ANDEN OVERFØRSEL AF DETTE MATERIALE ER STRENGT FORBUDT.

FabianFILM

Poster Design | PIPE / t99

EMMA IBSEN-BJERGET  ADNAN AL-ADHAMI  FABIAN HARLANG  RASMUS LIND RUBIN  FOTOGRAF JACOB KUSK  KLIPPERE SØREN EBBE & STEEN SCHAPIRO  PRODUCTION DESIGN TORBEN STIG NIELSEN
LYDDESIGN BJØRN VIDØ & JOHAN HØYER KOMPONIST MORTEN LAMBERTSEN  KOREOGRAF KENNETH FOGEL  CHEFKOSTUMIER STINE GUDMUNDSEN-HOLMGREEN  CHEFMAKEUP-ARTIST HENRIK STEEN  CASTER JETTE TERMANN

LINE PRODUCER MORTEN KAUFMANN EXECUTIVE PRODUCERE BO EHRHARDT & BIRGITTE HALD  PRODUCER STINE SPANG HANSEN  MANUSKRIPTFORFATTER & INSTRUKTØR HANS FABIAN WULLENWEBER
PRODUCERET AF NIMBUS FILM APS MED STØTTE FRA DET DANSKE FILMINSTITUT V/ FILMKONSULENT THOMAS KRAG, I SAMARBEJDE MED DR, I CO-PRODUKTION MED NORDISK FILM SHORTCUT APS,
FREEZONE, FABIANFILM, MINISTI FILM APS, FILMGEAR, VITT OG MED UDVIKLINGSSTØTTE FRA NORDISK FILM & TV FOND V/ HANNE PALMQUIST. DISTRIBUTION SF FILM A/S. © NIMBUS FILM APS

SARAH-SOFIE BOUSSNINA     JANUS DISSING RATHKE    METTE GREGERSEN    NASTJA ARCEL    JIMMY JØRGENSEN

VITT

NIMBUS FILM PRÆSENTERER

aktUELLE fiLM

© SF Film

80,50%

196 stemmer
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dRAMA

land 
Kina

prOduktIOnSår 
2010

SpIlletId 
135 min.

premIere

01-09

OrIGInal tItel
Tangshan 
dadizhen

InStruktør
Feng Xiaogong

SkueSpIllere 
Fan Xu, 
Jingchu Zhang, 
Chen Li, 
Yi Lu
  

efterskAelv
KinESiSK KÆMPESUCCES

i befinder os i perioden efter Tangshan-jordskælvet i 1976. En ung 
mor står over for et ubærligt valg: Hendes syvårige tvillinger er 

begravet under murbrokkerne tæt på hinanden, og at grave den ene fri 
vil resultere i yderligere kollaps af vragdele på den anden. Nu må hun 
vælge, hvilket af hendes børn der skal leve, og hvilket der skal dø. Hun 
redder drengen. Sønderknust fortsætter hun sit liv med bevidstheden 
om, at hun efterlod sin datter til døden - hvad hun ikke ved er, at dat-
teren blev reddet. Parallelt følger vi, hvordan mor og datter hver især 
må kæmpe med minderne og bearbejdningen af sorgen.

’Efterskælv’ er den kinesiske film, der har indspillet flest penge i hjem-
landet. Det er den første store 3D-film skabt uden for USA, og filmen 
er blevet vist i 5000 kinesiske biografer. Den har modtaget en række 
hjemlige priser og er blevet rost for sin skildring af det frygtelige emne.

v
© Angel Films
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KoMedIe / dRAMA

land 
Storbritannien / USA

prOduktIOnSår 
2010

SpIlletId 
97 min.

premIere

08-09

OrIGInal tItel
Submarine

InStruktør
Richard Ayoade

SkueSpIllere 
Craig Roberts, 
Yasmine Paige, 
Sally Hawkins, 
Paddy Considine, 
Noah Tyler 

Se traIleren lIGe 
nu på dIn mObIl!
Læs mere på side 17 

sUbmAriNe
AnMELDERRoST inDiE-KoMEDiE

en 15-årige Oliver Tate (Craig Roberts) har to mål i livet: Det ene 
er at miste sin mødom inden sin næste fødselsdag, det andet er at 

redde sine fremmedgjorte forældres (Sally Hawkins og Noah Tyler) æg-
teskab. Det første mål ser ud til at være inden for rækkevidde, for han er 
lige blevet kæreste med Jordana (Yasmine Paige). Det andet mål virker 
sværere, da Oliver fornemmer en affære mellem sin mor og ekskære-
sten (Paddy Considine), imens faren er på vej ned i et depressivt hul.

’Submarine’ er filmatiseringen af Joe Dunthornes roman af samme 
navn, og mens de fleste skuespillere er uprøvede kræfter, må Sally 
Hawkins nævnes for hendes præstationer i ’Happy-Go-Lucky’ (2008) 
og ’Det stærke køn’ (2010). Men også Noah Taylor (Charlie og choko-
ladefabrikken) og Paddy Considine (The Bourne Ultimatum) bidrager 
med rutine i en internationalt anmelderrost film af debuterende in-
struktør Richard Ayoade.

D
© Camera Film



aktUELLE fiLM

i

D

nstruktøren bag ’Super Size me’, morgan Spurlock, slår til igen 
- denne gang mod filmbranchen selv og deres annoncører, 

hvor han forsøger at få sin film (altså denne film) 100 procent re-
klamefinansieret med product placement og alternativ markeds-
føring. det sker naturligvis på aldeles utraditionel og humoris-
tisk vis, når de helt uforberedte firmaer bliver mødt af Spurlocks 
på samme tid fuldstændig normale og fuldstændig absurde idéer.

I ’Super Size me’ gik eksperimentet ud på at se, hvilken indvirkn-
ing junkfood har på menneskekroppen med Spurlock selv som 
forsøgsobjekt. I ’the Greatest movie ever Sold’ er hans eksperi-
ment knap så fysisk anstrengende (og livstruende), men i stedet 
et filmisk eksperiment, der hudfletter den branche, der har gjort 
ham kendt rundt om i verden.

en 23-årige, menneskesky Marina (Ariane Labed) bor med sin 
arkitektfar i en prototypisk græsk industriby. Hun holder sig for 

sig selv og i stedet for at engagere sig i sin omverden, studerer hun 
den på afstand og får hjælp af deprimerende selvmordssange, do-
kumentarfilm af Sir David Attenborough og lidt sexlektioner fra sin 
eneste veninde, den væsentligt mere fremmelige Bella (Evangelia 
Randou). Men da en fremmed kommer til byen og udfordrer hende 
til en bordfoldboldkamp, sker der pludselig noget. 

Athina	Rachel	Tsangari,	der	var	medproducer	på	den	Oscar-nomi-
nerede ’Dogtooth’, har instrueret ’Attenberg’ og har med den drejet 
en alternativ coming of age-film. Hovedpersonen Ariane Labed 
modtog en pris på Venedig Filmfestival, mens filmen var nomineret 
til	Den	Gyldne	Løve	ved	selvsamme	festival.

doKuMenTAR

dRAMA

Land USA 

PROdUKTIOnSÅR 2011

SPILLeTId 90 min.

PRemIeRe

08-09

land Grækenland

prOduktIOnSår 
2010

SpIlletId 97 min.

premIere

08-09

ORIGInaL TITeL 
The Greatest Movie Ever Sold

InSTRUKTØR Morgan Spurlock

medVIRKende 
Peter Berg, Brett Ratner, 
Antonio Reid, Morgan Spurlock

OrIGInal tItel 
Attenberg

InStruktør Attenberg

SkueSpIllere 
Ariane Labed, Giorgos 
Lanthimos, Vangelis 
Mourikis, Evangelia Randou 

tHe greAtest movie ever solD
DoKUMEnTAR AF MAnDEn BAg ’SUPER SiZE ME’

gRÆSK PRiSVinDER

© Miracle film

© Øst for Paradis

AtteNberg
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78%

69 stemmer

colombiANA
KVinDELig LEJEMoRDER SØgER hÆVn

a cataleya (zoe Saldana) var en 
lille pige i colombia, vidnede 

hun mordet på sine forældre. flere 
år senere er hun vokset op til at blive 
en iskold lejemorder bosat i amerika. 
når dagens job er overstået, bruger 
cataleya nætterne på at jagte de ma-
fiafolk, der er ansvarlige for forældre-
nes mord. nogen skal betale!

luc besson, der med ’nikita’ (1990) 
var med til at introducere publikum 
for den kvindelige lejemorder, har 
både skrevet og produceret ’colom-
biana’. I rollen som cataleya ses den 
smukke zoe Saldana, der spillede 
den kvindelige hovedrolle i ’avatar’. 
Instruktøren Olivier megaton har tid-
ligere lavet ’transporter 3’ (2008).

D

ORIGInaL TITeL 
Colombiana

InSTRUKTØR 
Olivier Megaton

SKUeSPILLeRe 
Zoe Saldana, Cliff Curtis, 
Michael Vartan, Jordi Mollá

Land 
Storbritannien / USA

PROdUKTIOnSÅR  2011

SPILLeTId  107 min.

PRemIeRe

08-09

ThRIlleR / AcTIon

© Scanbox

24 kino.dk     September 2011 aktUELLE fiLM

Se traIleren lIGe 
nu på dIn mObIl!
Læs mere på side 17 
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riffin Keyes (Kevin James) vil fri til sit livs kærlighed, Stephanie 
(Leslie Bibb), men hun afslår hans frieri, fordi han er dyrepasser 

i den lokale zoologiske have, som hun ikke mener, er fremmende for 
hans karriere. Griffin håber på en dag at kunne vinde hende tilbage, og 
måske kommer det til at ske, da dyrene i parken pludselig viser sig at 
være både talende og hjælpsomme væsener. 

Hovedrollen i ’Zookeeper’ spilles af Kevin 
James, der primært er kendt fra den umåde-
ligt populære tv-serie ’Kongen af Queens’, 
men han har haft flere filmroller deriblandt i 
drengerøve (2010). Dyrenes stemmer leveres 
af nogle af Hollywoods sværvægtere som Syl-
vester Stallone, Adam Sandler og Jon Favreau.

g

© Sony Pictures

KoMedIe / FAMIlIeFIlM

OrIGInal tItel
Zookeeper

InStruktør
Frank Coraci

SkueSpIllere 
Kevin James, Leslie 
Bibb, Sylvester Stallone, 
Adam Sandler, Ken 
Jeong, Rosario Dawson, 
Nick Nolte  

land 
USA

prOduktIOnSår 
2011

SpIlletId 100 min.

premIere

08/09

zookeePer
KEVin JAMES i ZooLogiSK KoMEDiE

Se traIleren lIGe 
nu på dIn mObIl!
Læs mere på side 17 

77,4%

97 stemmer



al Weaver (Steve Carell) er i 40erne og lever drømmen med godt 
job, dejligt hus og fantastiske børn - alt sammen resultatet af 

hans lykkelige ægteskab med high school-kæresten Emily (Julianne 
Moore). Men da Cal opdager, at Emily har været ham utro og ønsker 
en skilsmisse, begynder hans perfekte liv hurtigt at falde fra hinanden. 
Efter at have været ude af datingmarkedet i mange år, er Cal ikke læn-
gere den store charmør, og først da Cal møder den selvbevidste player 
Jacob Palmer (Ryan Gosling), der bestemt ikke har problemer med at få 
det andet køns opmærksomhed, får Cal øjnene op for de mange mulig-
heder, som ligger foran ham.

Filmen er med bl.a. Ryan Gosling (The Note-
book), Steve Carell (Date Night), Emma Stone 
(Easy A), Julianne Moore (The Kids Are All 
Right), Marisa Tomei (Cyrus, The Wrestler) og 
Kevin Bacon (X-Men: First Class). Ryan Gos-
ling er ud over ’Crazy Stupid Love’ også premi-
ereaktuel i ’Drive’.

C

© Warner Bros

crAzy stUPiD love
RoMAnTiSK KoMEDiE-DRAMA 
MED STEVE CARELL og RyAn goSLing

RoMAnTIK / KoMedIe / dRAMA

OrIGInal tItel
Crazy, Stupid, Love.

InStruktør
Glenn Ficarra, John Requa

SkueSpIllere 
Steve Carell, Ryan Gosling, 
Julianne Morre, Marisa 
Tomei, Kevin Bacon, 
Emma Stone  

land USA

prOduktIOnSår 2011

SpIlletId 118 min.

premIere

08-09

26 kino.dk     September 2011 aktUELLE fiLM

Se traIleren lIGe 
nu på dIn mObIl!
Læs mere på side 17 
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ylan (Justin Timberlake) indleder et seksuelt forhold til sin bedste 
veninde Jamie (Mila Kunis). Efterhånden som tiden går, begynder 

det, der bare skulle være sex mellem venner, at udvikle sig til noget 
mere. Men det bliver ikke uden komplikationer.
Justin Timberlake (The Social Network) og Mila Kunis (Black Swan) ud-
gør det smukke hovedrollepar i en film, der plotmæssigt følger i køl-

vandet på ’Venskab med fryns’ tidligere på året. Woody Harrelson 
(Zombieland) og Patricia Clarkson (Vicky Cristina Barcelona) har birol-
ler som henholdsvis homoseksuel ven og mor med spøjse, seksuelle 
tilbøjeligheder.

D

© Sony Pictures

RoMAnTIK / KoMedIe

OrIGInal tItel
Friends with Benefits

InStruktør
Will Gluck

SkueSpIllere 
Justin Timberlake, 
Mila Kunis, Patricia Clark-
son, Emma Stone, Woody 
Harrelson, Richard Jenkins  

land USA

prOduktIOnSår 2011

SpIlletId 
109 min.

premIere

08/09

bolleveNNer
RoMAnTiSK KoMEDiE MED 
JUSTin TiMBERLAKE og MiLA KUniS
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Drive
AMERiKAnSK ACTionFiLM
AF PUShER-inSTRUKTØREn

m dagen er han (ryan Gosling) 
stuntkører i Hollywood. Om nat-

ten er han chauffør for den kriminelle 
underverden i los angeles. men da et 
røveri går galt, får han byens hårde-
ste mænd i hælene, og må holde sig i 
live (med en kvinde og hendes søn på 
slæb) ved at trykke speederen i bund 
og gøre, hvad han gør bedst - køre!

’drive’ er en amerikansk action-thriller 
instrueret af danske nicolas winding 
refn (pusher, bronson), der modtog 
prisen for bedste instruktør på årets 
cannes-festival. Stilen er eftersigende 
inspireret af klassiske 70erfilm som 
’the Getaway’ og ’the driver’. ryan 
Gosling er kendt fra ’the believer’ 
(2001), mens carey mulligan slog igen-
nem i lone Scherfigs ’an education’ 
(2009). ryan Gosling er ud over ’drive’ 
septemberaktuel i ’crazy Stupid love’.

o

ORIGInaL TITeL Drive

InSTRUKTØR 
Nicolas Winding Refn

SKUeSPILLeRe 
Ryan Gosling, 
Carey Mulligan, 
Christina Hendricks, 
Ron Perlman

Land USA

PROdUKTIOnSÅR  2011

SPILLeTId  95 min.

PRemIeRe

15-09

AcTIon / ThRIlleR

© SF Film

Se traIleren lIGe 
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Læs mere på side 17 
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Læs mere om Anton Yelchin på side 10

eenageren Charley Brewster (Anton Yelchin) opdager, at hans 
nabo Jerry Dandridge (Colin Farrell) er en vampyr, som står bag 

en række nyere mord. Men ingen han kender, tror ham, og han allierer 
sig derfor med tv-værten Peter Vincent (David Tennant) for at stoppe 
Jerry og hans vogter.

’Fright Night’ er genindspilningen af gyserko-
medien af samme navn fra 1985. Colin Farrell 
er filmens superstjerne, og ham har vi set i film 
som ’Phone Booth’ (2002), ’Alexander’ (2004) 
og ’In Bruges’ (2008). Derudover byder filmen 
på roller af Anton Yelchin (Star Trek), David 
Tennant (Harry Potter og Flammernes Pokal) 
og Toni Collette (Den sjette sans).

t

© Disney

frigHt 
NigHt
CoLin FARRELL 
SoM VAMPyRnABo

GySeR / KoMedIe

OrIGInal tItel
Fright Night

InStruktør
Craig Gillespie

SkueSpIllere 
Colin Farrell, 
David Tennant, Anton 
Yelchin, Christopher 
Mintz-Plasse, Toni Collette  

land USA

prOduktIOnSår 2011

SpIlletId 120 min.

premIere

15/09

Se traIleren lIGe 
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Mitch (Ryan Reynolds) og Dave (Jason Bateman) var uadskillelige 
som børn, men årene er gået, og de har mistet kontakten med 

hinanden. Dave er en stresset advokat, ægtemand og far til tre. Mitch 
derimod er aldrig blevet voksen, og ansvar er en by i Rusland. Mitch 
synes, Dave har det hele. En smuk kone, skønne børn og et godt be-
talt arbejde i et velanset firma. Dave synes, Mitchs ansvarsfrie liv uden 
stress og jag virker som en sand drøm. Efter en våd aften i byen tager 
deres liv en drastisk drejning, da de vågner op næste dag og opdager, 
at de har byttet krop. 

I ’Freaky Friday’ er det mor og datter, der byt-
ter krop og dermed liv. I ’Hvis jeg var dig’ er 
det to venner. Hovedrollerne spilles af genre-
eksperten Ryan Reynolds (The Proposal) og 
den rutinerede Jason Bateman (Up in the Air). 
Filmen er instrueret af manden bag ’Wedding 
Crashers’ (2005).

t

© UiP

Hvis Jeg 
vAr Dig
RyAn REynoLDS og 
JASon BATEMAn ByTTER KRoP

KoMedIe

OrIGInal tItel
The Change-Up

InStruktør
David Dobkin

SkueSpIllere 
Ryan Reynolds, 
Jason Bateman, 
Olivia Wilde, 
Leslie Mann

land USA

prOduktIOnSår 2011

SpIlletId 112 min.

premIere

15/09

79%

92 stemmer
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Udfyld konkurrence-
kuponen i vores butik 
– så deltager du bl.a. i 
lodtrækningen om et 
lækkert hjemmebio-
højttalersystem fra 

DALI til en værdi af kr. 
11.000,-

STORE LYD
VIND DEN

På de følgende sider får du en 
lille forsmag på, hvad du kan 
opleve i Hi-Fi Klubbens store nye 
2012-katalog. Du kan se nogle af 
årets spændende nyheder og en 
håndfuld gode specialtilbud. 

Hent det nye hovedkatalog i din 
Hi-Fi Klubben butik. Så kan du se 
hele vores forrygende udvalg og 
få masser af tips og inspiration til 
bedre lyd og billede – skrevet af 
folk med fi ngeren på pulsen!

Velkommen i Hi-Fi Klubben!

2012-KATALOGET 
ER KOMMET 
– PROPFYLDT 
MED NYHEDER
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ALT-I-ÉT MED ÆGTE 
HI-FI-KVALITETER
NAD/DALI STEREOSYSTEM 
Med NAD’s lækre alt-i-ét-system er du klar til at 
nyde musik fra cd, FM-radio, iPod og USB-nøgle i 
rigtig fl ot kvalitet. 
2 x 50 watt er rigeligt til at få kvaliteterne frem i 
de kompakte DALI-højttalere. Klar til NAD DAB+ 
modul, iPod-dock medfølger. VISO THREE cd-
stereoreceiver / CONCEPT 1 højttalere 

5.297,- NORMALPRIS: 6.497,-

TAG DIN DAB UNDER ARMEN
ARGON DAB+/FM-RADIO 
DAB4 har fl ot 4-linjers OLED-display, fjernbetjening og 
mulighed for batteridrift, så du kan tage den med dig 
overalt. Ny v2-udgave er på vej, og restlageret af origi-
nalen skal væk. En virkelig smart og handy DAB-radio 
– grib chancen nu og spar penge! DAB4

999,- NORMALPRIS: 1.299,-

SMÅT KAN OGSÅ VÆRE GODT
B&W IPOD-HØJTTALER
Unikt design, fabelagtig fi nish, fjernbetjening og 
strålende lyd til din bærbare musiksamling. Du 
kan også spille musik direkte fra din pc via USB, 
og fordi overførslen sker digitalt (inkl. iPod), får 
du ekstra fi n lydkvalitet. Zeppelin Mini

2.599,-

EN HEL VERDEN AF TRÅDLØS MUSIK
SONOS TRÅDLØS FORSTÆRKER / NETVÆRKSADAPTER
Den aktive Sonos-musikafspiller fungerer som en trådløs stereoforstær-
ker til din pc-musiksamling m.m., og den er forberedt for Spotify. Med 
sine 2 x 55 watt kan den selvstændigt trække et sæt gode hi-fi  højtta-
lere. Du styrer det hele fra din iPad/iPhone/iPod touch/Android/Sonos 
Controller, og lige nu får du Sonos’ trådløse netværksadapter med i 
købet. Skynd dig – vi har kun et begrænset antal af dette pakketilbud!
Vil du også spare penge på et sæt superkompakte hi-fi -højttalere? Så 
kan du lige nu få de lækre og velspillende DALI LEKTOR 1 til nedsat 
pris ved køb af Sonos-pakken. CONNECT:AMP forstærker / BR100 BRIDGE 
netværksadapter

SONOS BUNDLE U. HØJTT. 3.799,- NORMALPRIS: 4.198,-

SONOS BUNDLE M. HØJTT. 5.596,- NORMALPRIS: 6.496,-

GØR DIN IPOD 
7 KILO TUNGERE
B&W IPOD-HØJTTALER
Nu har du chancen for at få et af verdens lækre-
ste iPod-højttalersystemer hjem i din egen stue. 
Den nye Air-version er kommet, og vi har købt 
restlageret af originalen til spotpris. Løb og køb – 
begrænset antal! Zeppelin

2.999,- NORMALPRIS: 3.799,-

SPAR 300,-

SPAR 1.200,-

SPAR 800,-

SPAR OPTIL 900,-

4  4  



ELSK DIN IPOD
KLARER DET HELE TRÅDLØST
NAD IPOD-HØJTTALER
Denne nyhed er mere end blot et velspillende iPod-
anlæg. Via den indbyggede Bluetooth-funktion kan 
du nemlig – ud over fra Apple iOS-apparater – også 
trådløst streame musik fra pc, mobil, Android og 
tablet-pc. Ladefunktion til iPod, inkl. fjernbetjening. 

VISO 1

3.499,- FORVENTET LEVERING SEPTEMBER

TRÅDLØS TOPKVALITET TIL DIN IPOD
B&W IPOD-HØJTTALER
Den nye Air-version af Zeppelin har fået AirPlay, så du trådløst kan afspille din musiksam-
ling fra pc/Mac/iPhone/iPad/touch. Du får nu også 100% digital signaloverførsel og en 
endnu bedre forstærker. Resultatet er en hidtil uhørt lydkvalitet i denne produktkategori, 
og det eksklusive 3-vejs højttalersystem kan uden problemer håndtere en almindelig stue. 
Også genial som tv-højttaler – ren verdensklasse! ZEPPELIN AIR

4.499,- 

dløst kan afspille din musiksam-

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVIIIIIIIAAAAAAAA
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FÅ ÆGTE HI-FI FRA DIN PC
NAD TRÅDLØS D/A-KONVERTER 
Nyhed fra NAD, som nemt og trådløst kan give dig 
ægte hi-fi  fra din pc. Du tilslutter bare den medføl-
gende USB-dongle til pc’en og modtageren til dit 
anlæg, hvorefter du er klar til at nyde musik i tabsfri 
kvalitet – uden netværksopsætning og kabler! DAC1

1.699,- Forventet levering september

TRÅDLØS MUSIK TIL 
STEREOANLÆGGET
NAD MUSIKSTREAMER/TUNER
Med denne nyhed kan du trådløst og i audiofi l 
kvalitet streame din musik direkte til anlægget, 
uanset om musikken ligger på pc, netværkshard-
disk, iPhone/iPad/iPod touch eller Android. Du får 
samtidig en komplet tuner med både DAB+, FM/AM 
og internetradio. C446

4.499,-
6    6

Streaming – musikafspilning via netværk – giver dig adgang til uendelige mængder 
af musik, enten fra internettet eller direkte fra din egen musiksamling på pc’en. Når 
du skal vælge streaming-løsning, kan det være en god idé at starte med at overveje, 
hvordan du ønsker at styre musikken. Så bliver det meget nemmere at vælge de rigtige 
produkter bagefter. 

Der er mange nye begreber at holde styr på, men ved hjælp af vores ikoner kan du få 

et hurtigt overblik over streaming-mulighederne på de enkelte produkter.

PC – ALT I ÉT MED ALLE MULIGHEDER
Musik via pc’ens indbyggede højttalere lyder elendigt. Vi har masser af pro-
dukter, som kan løfte din musikoplevelse op på et helt nyt niveau, både fra 

din egen musiksamling, internetradio og online-musiktjenester (f.eks. WiMP/Spotify).

DIREKTE PÅ ANLÆGGET – ET GODT UDGANGSPUNKT
Nogle nyere surround-receivere, kompaktanlæg og radioer har indbygget 
streaming-funktion (evt. trådløs), så du uden ekstra udstyr kan komme i gang 

med at streame internetradio og din egen musiksamling fra pc eller netværksharddisk.

SMARTPHONE, IPOD TOUCH 
OG IPAD – HANDY OG ALSIDIGT
Med den rigtige app kan du via smartphonens indbyggede trådløse net-

værk få adgang til din egen musik på pc/netværksharddisk og musiktjenester på inter-
net. Du kan også styre afspilningen på fl ere anlæg.

 AIRPLAY – TRÅDLØS MUSIK FOR ALLE
Med AirPlay kan du trådløst afspille hele din iTunes-musiksamling fra pc 
eller Mac på anlægget. Hvis du tilmed har en nyere iPhone, iPad eller iPod 

touch, får du endnu fl ere muligheder, som vil give dig en helt ny musikoplevelse i dag-
ligdagen. AirPlay på Sonos kræver tilkøb af AirPort Express.

SMART TV – HELT NYE MULIGHEDER
Nu kan du helt uden computer surfe på internettet, ringe via Skype, bruge 
Facebook og Twitter, se videoer direkte fra YouTube, optage tv-program-

mer på USB-harddisk m.m.

VIDEOGUIDE
Hvis du scanner QR-koden med din smartphone, kan du se et videoklip, 
som giver dig inspiration og uddybende info om emnet.

SPOTIFY 
Svensk musiktjeneste, som er særdeles populær i Norge og Sverige og nu 
også bliver tilgængelig i Danmark. Spotify er verdens største online-mu-

siktjeneste med et udvalg på mere end 10 millioner numre, inklusive de fl este skandi-
naviske kunstnere. Samtidig får du dagens højeste lydkvalitet blandt musiktjenesterne 
(320 kbps = tæt på cd). Spotify kan afvikles fra pc, Mac og smartphone og er også fuldt 
integreret med Sonos

FØR DU VÆLGER 
ANLÆG TIL 
STREAMING



SÅ NEMT KAN DU KOMME I GANG
SONOS TRÅDLØST MUSIKANLÆG 
Superkompakt alt-i-ét nyhed, som gør det nemmere og billigere end nogensinde at nyde 
de lækre Sonos-muligheder. PLAY:3 har indbygget forstærker og højttalere, og den er 
oplagt til alle de steder, hvor du vil have trådløs lyd i fornuftig kvalitet, uden at det fylder 
noget særligt. Hvis du allerede har en iPad/iPhone/iPod touch/Android til wi-fi -betjenin-
gen, er du klar til at gå i gang. PLAY:3. PRIS IKKE-MEDLEM: 2.399,-

2.199,- 
Vil du kunne spille trådløst på PLAY:3 overalt i hjemmet eller ude på terrassen? Så tilføj en BR100 BRIDGE netværksadapter (kr. 399,-).

ogensinde at nyde
alere, og den er 
, uden at det fylder 
d til wi-fi -betjenin-

E netværksadapter (kr. 399,-).
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MEDLEMSPRIS

COOL OG SMART MED GOD LYD
DENON / CAMBRIDGE STEREOSYSTEM
CEOL-anlægget fra Denon har alt du behøver for 
at få god lyd fra CD, radio, iPod og computer. 
Og med det nye Cambridge Minx-system kan du 
endelig få fornuftig lyd fra bittesmå højttalere. 
DENON CEOL MINISYSTEM / CAMBRIDGE MINX S322 
HØJTTALERSYSTEM

CEOL 4.999,-  /  MINX S322 6.497,-
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NYD DE NYE 
MULIGHEDER 
– MEN HUSK LYDEN!
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sosososoommm mm lylylylylylylylyyydkddd ildede pppppppppå etet æægtgte eee ee eee hihihihihihi fi-fi-fi-fi-fi-fifi----anananlælælælælællæg.g.g.g.g.g.g   
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DU KAN LÆSE MEGET MERE OM STREAMING I VORES 
STORE NYE 2012-KATALOG – HENT DET GRATIS I BUTIKKEN!
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ELEGANT OG KOMPAKT BIOGRAFLYD
DALI 5.1-HØJTTALERSYSTEM
Her får du ægte surround i hjemmebiografen uden 
store højttalere. Eksklusiv DALI-teknologi sikrer fornem 
lydkvalitet både fra satellitterne og den ultrakompakte 
subwoofer, og med den fl otte højglansfi nish falder syste-
met elegant ind i din indretning. STILE / FAZON SUB 1

5.999,- 

MASSER AF KRÆFTER OG MULIGHEDER
NAD SURROUND-RECEIVER / BLU-RAY 

Stærk NAD-hjemmebiopakke til ekstra lav systempris. Du får bl.a. hele 7 x 110 watt, auto-setup, 
fuld indbygget HD-lyddekodning, analog/digital-videokonvertering og HDMI-repeater. Blu-ray 

afspilleren har superhurtig diskopstart. T747 SURROUND-RECEIVER / T557 BLU-RAY AFSPILLER

6.298,- NORMALPRIS: 7.798,-

HØJ LYDKVALITET TIL BUDGETPRIS
DALI 5.1-HØJTTALERSYSTEM
Danske DALI giver dig både råstyrke og fi nesse i hjem-
mebiografen. Et rigtig godt allround-højttalersystem til 
en fornuftig pris. Vil du også have den helt dybe bas, 
kan du supplere med en CONCEPT SUB 12 subwoofer 
(kr. 3.699,-). CONCEPT 6 / CONCEPT 1 / CONCEPT CENTER 

4.995,- NORMALPRIS: 6.695,-

DU VED, HVAD MAN SIGER 
OM MÆND MED STORE 
HJEMMEBIOGRAFER...

SPAR 1.700,-

SPAR 1.500,-

KOMPAKT OG LÆKKERT
DALI 5.1-HØJTTALERSYSTEM
Her får du ægte 5.1-kanals surroundoplevelse uden store 
og klodsede højttalere. FAZON SAT spiller utrolig rent 
og velopløst, og den passer elegant ind i dit boligmiljø, 
uanset om du placerer den på væg eller hylde (beslag/
fod medfølger). Den ultrakompakte subwoofer yder 150 
watt og giver god bund på et absolut minimum af plads. 
FAZON SAT / FAZON SUB 1

11.999,-
10  10  



KVALITET BÅDE I DAG OG I MORGEN
NAD SURROUND-RECEIVERE
NAD’s nye T748 giver dig en rigtig god start på ægte 7.1-kanals HD-hjemmebio. Du får 7 x 100 
watt og alt det nødvendige til store fi lmoplevelser, inkl. 3D-understøttelse og et superenkelt og 
brugervenligt design. Storebror T757 er opbygget med NAD’s geniale MDC-modulsystem, så du 
kan opgradere receiveren med fremtidige teknologier. Med hele 7 x 120 watt får du også ekstra 
fl ot lydkvalitet. T748 / T757

NADT748  4.499,-    /    NADT757  7.499,-

MØD NETVÆRKSMESTEREN
DENON SURROUND-RECEIVER
Den nye AVR-1912 er til dig, der vil have det hele. Du 
får bl.a. 7 x 90 watt og netværksfunktion. Via AirPlay 
kan du trådløst kan streame al din musik fra iPhone/
iPad/iPod touch samt din iTunes-musiksamling på pc’en 
over til anlægget. 6 HDMI-indgange! 

AVR-1912

3.999,-

HJEMMEBIO FOR FEINSCHMECKERE
DENON SURROUND-RECEIVER
Her får du lyd, billede og funktionalitet i virkelig 
topklasse. Den nye AVR-3312 er audiofi lt opbygget, og 
effekten er hele 7 x 125 watt. Med to HDMI-udgange 
kan du drive fl ad-tv og projektor samtidig, og du kan 
også streame musik trådløst via AirPlay. 

AVR-3312

7.999,-
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LUKSUS MED FORNUFT
SAMSUNG 46” LED-TV
Full-HD LED-tv i den velkendte Samsung-mærkevarekvalitet, som 
vil give dig ejerglæde og fornøjelse i årevis. Ultraslankt design, 
Smart TV, 3D, pause/optagefunktion via USB og fjernbetjening via 
smartphone – hvad behøver du mere? Også 32, 40 og 55”.
UE46D6505. PRIS IKKE-MEDLEM: 8.499,-

46” 7.999,- ELLER LAVERE*

PLASMA FOR ALLE
PANASONIC 42” PLASMA-TV
Full-HD THX-certifi ceret plasma-tv med fl ot billedkvali-
tet, Smart TV og pause/optagefunktion via USB. Alt i alt 
får du masser af smarte muligheder og fi lmoplevelser på 
meget højt niveau – og du får det til en helt utrolig lav 
pris! Også 50”. TX-P42G30Y. PRIS IKKE-MEDLEM: 5.990,-

42” 5.490,- ELLER LAVERE*

DEN HELT VILDE TV-LUKSUS
SAMSUNG 46” LED-TV
High-end Full-HD LED-tv med fantastisk elegant 
design og fi nish, micro dimming, Smart TV, 3D og 
pause/optagefunktion via USB. Her kan du se frem til 
en tv-oplevelse i særklasse, og du kan endda bruge 
din smartphone som fjernbetjening! Også 40 og 55”. 
UE46D8005. PRIS IKKE-MEDLEM: 12.490,-

46” 11.990,- ELLER LAVERE*

VÆR MED PÅ DET NYESTE
LG 47” LED-TV
Ultraslankt og lækkert Full-HD LED-tv med Smart TV, 
Cinema 3D uden dyre aktive 3D-briller samt pause/
optagefunktion via USB. Et virkelig komplet tv, som 
giver dig alt det nyeste uden at sprænge budgettet. Kan 
fjernbetjenes via smartphone. Også 42 og 55”.
47LW550W. PRIS IKKE-MEDLEM: 10.490,-

47” 9.990,- ELLER LAVERE*

BLU-RAY MED TV-TUNER 
OG OPTAGER
SAMSUNG BLU-RAY-AFSPILLER/HDD-OPTAGER
Blu-ray-afspiller med indbygget DVB-T/C tv-tuner, 
500GB harddiskoptager, 3D-understøttelse, Smart TV 
og trådløs netværksfunktion. Den ideelle alt-i-én-afspil-
ler til din hjemmebiograf, især hvis du har projektor. 
BD-D8500. PRIS IKKE-MEDLEM: 3.490,-

2.990,- ELLER LAVERE*

LYD OG BILLEDE I TOPKLASSE
CAMBRIDGE BLU-RAY-AFSPILLER
Audiofi l Blu-ray-afspiller med 3D, to HDMI-udgange, 
trådløs netværksfunktion og lækkert aluminiumsdesign. 
Med sin overdådige audiodel kan 751BD hamle op med 
selv gode cd-afspillere, så du får alle muligheder og 
topkvalitet uden at sprænge budgettet. 
751BD

6.499,-

*NOGLE PRISER KAN VÆRE SÆNKET YDERLIGERE EFTER TRYKSTART. SE AKTUEL PRIS PÅ HIFIKLUBBEN.DK 
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VI HAR 382 FORSKELLIGE 
HØJTTALERE – OG VI HAR 
OGSÅ EN TIL DIG
Ja, vi har faktisk 382 højttalermodeller i Hi-Fi Klubben: stereohøjt-
talere, surroundhøjttalere, subwoofere, tv-højttalere, pc-højttale-
re, indbygningshøjttalere, udendørshøjttalere...og vi kunne blive 
ved. Fælles for dem allesammen er, at de er håndplukkede kvali-
tetsprodukter, som giver dig masser af god lyd for pengene. Kig 
ind i vores butik – din drømmehøjttaler venter på dig!

SVÆRVÆGTER MED SILKEHANDSKER
DALI GULVHØJTTALER
Med sine to 10” basser og store kabinet kan CONCEPT 10 spille tordnende højt og stadig få mas-
ser af lækre detaljer med i musikken. Hvis du har den nødvendige plads, får du utrolig meget god 
lyd for pengene her. Restlager i sort. CONCEPT 10

3.499,-/PR. STK.  -  NORMALPRIS: 4.499,- /PR. STK.

DÅSELYD INGEN ADGANG
ARGON KOMPAKTHØJTTALER
Kvalitetsenheder, kraftige magneter, forgyldte terminaler, 
solidt kabinet og særdeles overkommelig pris – med Argon 
på banen er der ingen undskyldninger tilbage for at lade 
dårlig lyd forurene din hverdag. Restlager i sorrento fi nish 
(lyst træ). 6220 

299,-/PR. STK. - NORMALPRIS: 499,- /PR. STK.

SPAR 200,- PR. STK.

SPAR 1.000,- PR. STK.

STOR LYD TIL SMÅ PENGE 
ARGON 2.1-HØJTTALERSYSTEM
Den yderst kompakte 6210S er sagen, hvis du vil have 
et velspillende stereosystem, som næsten intet fylder. 
Montér den på væggen med det integrerede vægbeslag 
og lad 80-watt subwooferen tage sig af bassen – så er 
du i mål rørende billigt. Restlager. 6210S KOMPAKTHØJT-
TALER / SUB 8 SUBWOOFER 

1.497,- NORMALPRIS: 2.297,-

SPAR 800,-

14  14  



TOTALOPLEVELSE 
AF FINESTE KARAT
B&W STATIVHØJTTALER
Den helt nye PM1 er en audiofi l oplevelse i 
den virkelige luksusklasse. Den højglanslake-
rede træfi nish er en fryd for øjet, og en række 
af de tekniske løsninger er nedarvet direkte 
fra B&W’s kostbare 800 Diamond-serie. 
Gulvstander købes separat. PM1

8.999,- /PR. STK. 

SÆT POWER PÅ DIN PC
CERWIN-VEGA AKTIV HØJTTALER
Cerwin-Vegas nye XD3-højttalere er ren 
rock’n’roll til din pc med de karakteristiske 
røde kantophæng og lysende rød ring omkring 
volumenkontrollen – en fed løsning til både 
spil og musik. Også tilslutning for hovedtele-
fon, hvis du er i det stille hjørne.

XD3

999,- /PAR

NYE STJERNER I 
BUDGETKLASSEN 
DALI KOMPAKT / GULVHØJTTALER
Med ZENSOR-serien har DALI endnu engang 
overgået sig selv i kampen for at give dig 
stor lyd og elegant fi nish til små penge. 
Både til musik og hjemmebio kan du fi nde 
en ZENSOR-løsning til præcis dit behov – du 
skal bare vælge størrelse og antal. ZENSOR 1 / 
ZENSOR 5 / ZENSOR VOKAL / SUB E-12F

PRISER FRA  849,- / PR. STK.

EN KLASSIKER I NY UDGAVE
SCANDYNA KOMPAKTHØJTTALER
Minipod er i den nye Mk2-version blevet 
opgraderet i delefi lteret og bas/mellemtone-
enheden. Det betyder, at denne højttaler-
klassiker nu spiller bedre og renere end 
nogensinde før – helt uden den tynde, 
plastikagtige lyd, som du møder i mange 
tilsvarende ”designhøjttalere”. Minipod Mk2 
kan placeres på de medfølgende sputnikben 

eller på væggen via det smarte vægbeslag 
(ekstraudstyr). 4 frække farver. MINIPOD 
MK2

2.299,- /PR. STK.
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KONCERT FOR 
EGOISTER

EKSKLUSIVT TIL ØREGANGENE
B&W IN-EAR-HOVEDTELEFON
Helt ny eksklusiv in-ear-model fra højttalerspeciali-
sten B&W. Aluminiumsfi nish, avanceret teknologi og 
halvåbent design giver dig en totaloplevelse i særklasse. 
Den unikke justérbare (aftagelige) løkke på kapslen 
giver en behagelig og urokkelig placering i dit øre under 
alle forhold. Fjernkontrol til iPhone/iPod på kablet, 
gummiørestykker i 4 forskellige størrelser medfølger. C5

1.299,-

FIND VORES 29 BUTIKKER PÅ 
HIFIKLUBBEN.DK - TLF: 7014 0515
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KONCERT FOR 
EGOISTER

EKSKLUSIVT TIL ØREGANGENE
B&W IN-EAR-HOVEDTELEFON
Helt ny eksklusiv in-ear-model fra højttalerspeciali-
sten B&W. Aluminiumsfi nish, avanceret teknologi og 
halvåbent design giver dig en totaloplevelse i særklasse. 
Den unikke justérbare (aftagelige) løkke på kapslen 
giver en behagelig og urokkelig placering i dit øre under 
alle forhold. Fjernkontrol til iPhone/iPod på kablet, 
gummiørestykker i 4 forskellige størrelser medfølger. C5

1.299,-

FIND VORES 29 BUTIKKER PÅ 
HIFIKLUBBEN.DK - TLF: 7014 0515

en 17-årige Jon (lukas Schwarz thorsteinsson) lever i et lille 
klaustrofobisk samfund, med en enorm byrde på sine skuldre. 

Hele byen bebrejder Jon for en absurd trafikulykke, der engang satte 
en stopper for byens vækst. Siden han var ni år, har Jons far (morten 
Suurballe) desuden gjort sit for at holde knægten væk fra ballade ved 
at undertrykke hans naturlige nysgerrighed og spirende seksualitet. 
men så spørger byens smukke, blinde og jomfruelige pige, edith (mar-
ta Holm), pludselig Jon om en særlig tjeneste…

’Skyskraber’ er et drama om skyskraberdrømme, mindreværd og for-
elskelse tilsat en god portion sort humor. Instruktør rune Schjøtt har 
tidligere skrevet ’voksne mennesker’ fra 2005. lukas Schwarz thor-
steinsson, der spiller Jon, har erfaring fra bl.a. ’Guldhornene’ (2007), 
mens marta Holm, der spiller edith, spillefilmsdebuterer. 

D

© nordisk Film

skyskrAber
DAnSK UngDoMSFiLM 
FULD AF SÆRE EKSiSTEnSER

KoMedIe / dRAMA

land 
Danmark

prOduktIOnSår 
2010

SpIlletId 
100 min.

premIere

15-09

OrIGInal tItel
Skyskraber

InStruktør
Rune Schjøtt

SkueSpIllere 
Lukas Schwarz 
Thorsteinsson, 
Marta Holm, 
Morten Suurballe, 
Lars Brygmann  

77,4%

175 stemmer

Se traIleren lIGe 
nu på dIn mObIl!
Læs mere på side 17 



i begyndelsen af 60erne kaster de universitetsstuderende Bern-
ward	Vesper	(August	Diehl)	og	Gudrun	Ensslin	(Lena	Lauzemis)	

sig ud i en lidenskabelig kærlighed i den kvælende atmosfære af et 
provinsielt	Vesttyskland.	Bernward	og	Gudrun	finder	i	deres	dedika-
tion til det skrevne ord et bogforlag, hvis første udgivelse paradok-
salt nok er en kontroversiel publikation af Bernwards fars tidligere 
arbejde, der er alment kendt og udstødt som værket af en berygtet 
nazistisk forfatter. Bernward forsvarer sin fars evner, selv om han står 
i	skyggen	og	lider	under	sin	fars	suspekte	fortid.	Gudrun	stiller	også	
indgående spørgsmål til sin egen fars rolle under Hitlers Tredje Rige. 

Filmen er baseret på den sande historie fra en eksplosiv æra. ’Hvis 
ikke os, hvem så?’ er instrueret af Andreas Veiel, og den er med Au-
gust Diehl (Forfalskerne, En kvinde i Berlin, Inglourious Basterds) og 
Lena	Lauzemis.	Filmen	var	nomineret	til	Guldbjørnen	ved	Berlin	Film	
Festival i år.

ScIence FIcTIon / 
GySeR

dRAMA

land Tyskland

prOduktIOnSår 
2011

SpIlletId 124 min.

premIere

22-09

ORIGInaL TITeL 
Apollo 18

InSTRUKTØR 
Gonzalo López-Gallego

Land USA 

PROdUKTIOnSÅR 2011

SPILLeTId Afventer.

PRemIeRe

15-09

OrIGInal tItel 
Wer wenn nicht wir

InStruktør 
Andres Veiel

SkueSpIllere 
August Diehl, Lena 
Lauzemis, Alexander Fehling

APollo 18
’PARAnoRMAL ACTiViTy’ 
PÅ MÅnEn

AUTEnTiSK TySK DRAMA

© Scanbox

© Miracle Film

Hvis ikke os, 
Hvem sÅ?

48 kino.dk     September 2011

75,4%

252 stemmer

i 1970erne blev en mission til månen aflyst af naSa. den sidste bemand-
ede rumrejse til månen var ifølge de amerikanske myndigheder apollo 17, 

men vedvarende rygter har længe hævdet, at en tophemmelig apollo 18-eks-
pedition blev sendt af sted kort tid efter. beviserne har dog aldrig kunne vises 
- før nu. de forsvundne og meget omdiskuterede apollo 18-optagelser, som 
naSa ihærdigt har benægtet eksisterer, viser, at sandheden ligger langt fra 
den officielle forklaring.

’apollo 18’ er en film i stil med paranormal activity-filmene, hvilket vil sige 
gys der foregiver at være autentiske optagelser. I filmen får vi dermed blandt 
andet svar på, hvorfor mennesket aldrig er vendt tilbage til månen. 



oger (Aksel Hennie) lever et luksusliv som én af det norske er-
hvervslivs mest succesrige headhuntere og er gift med den smuk-

ke Diana. Men økonomien hænger ikke sammen, og især Dianas dyre 
livsstil tvinger Roger til at skaffe penge fra en risikofyldt sidegeschäft 
som kunsttyv. Da Roger møder Clas Greve (Nikolaj Coster-Waldau), der 
er perfekt til en toppost, og som samtidig er indehaver af et dyrebart 
Rubens-maleri, kan Roger ikke holde sig væk. Men snart går jagten ind 
på den uheldige Roger.

’Headhunterne’ er en filmatisering af Jo Nesbøs actionfyldte krimiro-
man fra 2008. Danske Nikolaj Coster-Waldau ses i en stor rolle som den 
mystiske Clas Greve. Norske Aksel Hennie fra ’Max Manus’ spiller den 
lavstammede svindler Roger, mens dennes kone spilles af debutanten 
Synnøve Macody Lund.

R
© nordisk Film

ThRIlleR

land 
Norge

prOduktIOnSår 
2011

SpIlletId 
100 min.

premIere

22-09

OrIGInal tItel
Hodejegerne 

InStruktør
Morten Tyldum 

SkueSpIllere 
Aksel Hennie, 
Nikolaj Coster-
Waldau, Synnøve 
Macody Lund, Julie 
R. Ølgaard

HeADHUNterNe
Jo nESBØS KRiMi FiLMATiSERET

Læs mere med Aksel Hennie og Nikolaj Coster-Waldau på side 56

Se traIleren lIGe 
nu på dIn mObIl!
Læs mere på side 17 
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80,5%

79 stemmer



i

M

’feen’ har dom (dominique abel) nattevagt på et lille hotel i le 
Havre. en nat ankommer en kvinde (fiona Gordon) til hotellet, bar-

fodet og uden kuffert. Hun fortæller dom, at hun er en fe og tildeler 
ham tre ønsker. Inden dom har set sig om, er to af hans ønsker blevet 
opfyldt, men den næste morgen er hun pist forsvundet. dom indser, 
at han er blevet forelsket og giver sig for at lede efter hende overalt. 

det bliver begyndelsen på det absurd-komiske eventyr ’feen’, der 
er instrueret af dominique abel, fiona Gordon og bruno romy. fil-
mens stilistiske rødder stammer helt tilbage fra stumfilmskomikere 
som buster keaton og charlie chaplin, men den største inspiration 
er måske Jacques tatis socio-politiske komik. filmen blev vist ved 
cannes film festival tidligere på året.

ed internettets fremmarch og en masse amerikanske avis-
ers	død	sætter	’Page	One:	Inside	the	New	York	Times’	fokus	

på mediernes rolle i en periode med store omvæltninger. Mens 
avisen kæmper for at forblive vital og solvent, forsøger journalister 
som Brian Stelter, Tim Arango og David Carr at afdække de trykte 
mediers forvandling.

For	at	kunne	skabe	’Page	One:	Inside	the	New	York	Times’	fik	in-
struktør Andrew Rossi og producer Kate Novack unik adgang til 
New	York	Times’	nyhedsredaktion	og	de	indre	mekanismer	i	avis-
ens arbejdsgange.

KoMedIe

doKuMenTAR

Land 
Belgien / Frankrig 

PROdUKTIOnSÅR 2011

SPILLeTId 
93 min.

PRemIeRe

29-09

land USA

prOduktIOnSår 
2011

SpIlletId 88 min.

premIere

29-09

OrIGInal tItel 
La fée

InSTRUKTØR 
Dominique Abel, 
Fiona Gordon, Bruno Romy

SKUeSPILLeRe 
Dominique Abel, Fiona Gordon, 
Bruno Romy, Philippe Martz

OrIGInal tItel 
Page One: A Year Inside 
the New York Times

InStruktør 
Andres Veiel

medvIrkende 
David Carr, Carl Bernstein, 
Brian Stelter, Tim Arango

feeN
FABULEREnDE 
BELgiSK EVEnTyR

PÅ SPoRET 
AF MEDiERnES 
FREMTiD

© Miracle Film

© Miracle Film

PAge oNe: iNsiDe 
tHe New york times
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PÅ SPoRET 
AF MEDiERnES 
FREMTiD

igen Sally (Bailee Madison) flytter ind i et nyt hjem 
med sin far Alex (Guy Pearce) og hans nye kæreste 

Kimberly (Katie Holmes). Men efterhånden som der be-
gynder at ske mystiske ting, går det op for Sally, at ånder 
forsøger at komme i kontakt med hende. Mens stemmerne 
omkring hende tiltager, forsøger hun at overtale sine foræl-
dre til at flytte fra huset.

’Don’t Be Afraid of the Dark’ er en gyser skrevet og produ-
ceret af allestedsnærværende Guillermo Del Toro (Pans la-
byrint), og den er en genindspilning af en tv-film fra 1973. 
I rollerne ses Tom Cruises kone Katie Holmes (Batman Be-
gins), Guy Pearce fra ’Memento’ (2000) og ’Animal Kingdom’ 
(2010) og den unge Bailee Madison fra ’Terabithia - Et hem-
meligt land’ (2007) og ’Brothers’ (2009).

p GySeR

land 
USA / Australien / 
Mexico

prOduktIOnSår 
2010

SpIlletId 
99 min.

premIere

29-09

OrIGInal tItel
Don’t Be Afraid 
of the Dark

InStruktør
Troy Nixey

SkueSpIllere 
Katie Holmes, 
Guy Pearce, 
Bailee Madison, 
Alan Dale  

DoN’t be 
AfrAiD of 
tHe DArk
nEJ, VÆR BAngE FØR MØRKET!

Se traIleren lIGe 
nu på dIn mObIl!
Læs mere på side 17 

© UiP
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mma (Anne Hathaway) og Dexter (Jim Sturgess) bliver venner den 
15. juli 1988. De tilbringer dagen sammen, og det bliver begyndel-

sen på et livslangt venskab. Vi følger gennem to årtier Emma og Dex-
ter på datoen den 15. juli - nøgleøjeblikke i deres forhold, venskabet 
og skænderierne, deres håb for fremtiden og de spildte chancer, og vi 
følger dem gennem latter og tårer. Måske har det, de har søgt efter, 
været tæt på hele tiden. 

Lone Scherfig er en af Danmarks mest succes-
rige instruktører. Med sin Oscarnominerede 
og prisvindende ’An Education’ (2009) viste 
hun sand klasse, og nu følger hun op med end-
nu en international film. Hun har denne gang 
stjernerne Anne Hathaway (The Devil Wears 
Prada) og Jim Sturgess (The Way Back, Across 
the Universe) foran kameraet.

E

© SF Film

sAmme DAg NAeste År
ny inTERnATionAL FiLM AF LonE SChERFig

dRAMA / RoMAnTIK

OrIGInal tItel
One Day

InStruktør
Lone Scherfig

SkueSpIllere 
Anne Hathaway, 
Jim Sturgess, 
Patricia Clarkson, 
Jodie Whittaker 

land USA

prOduktIOnSår 2011

SpIlletId 108 min.

premIere

29-09

Se traIleren lIGe 
nu på dIn mObIl!
Læs mere på side 17 

87,5 %

  128 stemmer



ige siden hans kone blev brændt i et biluheld, har den dygtige pla-
stikkirurg Dr. Robert Ledgard (Antonio Banderas) været besat af 

tanken om at skabe en ny hud, som kunne have reddet hende. Efter 12 
år står han på tærsklen til at nå sit mål og skabe en ægte hud, som kan 
modstå alle angreb. Det eneste, Ledgard skal bruge, er tre ting: Ingen 
skrupler, en medhjælper og en menneskelig forsøgskanin. Skrupler har 
aldrig været noget problem, den standhaftige Marilia er den perfekte 
medhjælper, men hvem skal være forsøgskanin?

Pedro Almodóvar er Spaniens mest kendte 
nulevende instruktør. Med film som ’Tal til 
hende’ (2002), ’Dårlig dannelse’ (2004) og 
’Volver’ (2006) har han skabt kritikerroste og 
genkendelige dramaer. ’Huden jeg bor i’ er 
hans nyeste film, der var i hovedkonkurrence 
på dette års Cannes Filmfestival, og den gen-
forener ham med Antonio Banderas, som han 
instruerede i bl.a. ’Bind mig, elsk mig’ (1989).

L

© UiP

dRAMA

OrIGInal tItel
La piel que habito

InStruktør
Pedro Almodóvar

SkueSpIllere 
Antonio Banderas, 
Elena Anaya, Marisa 
Paredes, Jan Cornet 

land Spanien

prOduktIOnSår 2011

SpIlletId 116 min.

premIere

29-09
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HUDeN 
Jeg bor i
ny FiLM AF DEn SPAnSKE 
MESTERinSTRUKTØR ALMoDóVAR



Læs mere om ’Ronal Barbaren’ på side 66
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ød Ronal. En selvværdsramt, ung barbar, der stik modsat sine 
muskuløse og olieindsmurte fæller i landsbyen desværre er en 

vaskeægte slapsvans. Alligevel kommer barbarernes overlevelse til at 
hvile på hans spinkle skuldre, da ondskabens fyrste, Volcazar, bortfører 
hver eneste levende barbar - på nær Ronal, der nu står overfor en ver-
den befolket af højrøvede elvere, bimbo-amazoner og piercede orker i 
g-streng.

Stemmerne leveres af bl.a. Anders Juul, Pre-
ben Christensen, Lars Mikkelsen, Lars Bom  
og Gitte Nielsen. Holdet bag ’Terkel i knibe’ 
(2004) og ’Rejsen til Saturn’ (2008) har pro-
duceret og instrueret den barbariske anima-
tionsfilm.

M

roNAl
bArbAreN
BARBAR, KRigER, SLAPSVAnS

AnIMATIon / AdvenTuRe / AcTIon

OrIGInal tItel
Ronal Barbaren

InStruktører
Thorbjørn Christoffersen, 
Kresten Vestbjerg Andersen,  
Philip Einstein Lipski

Stemmer 
Anders Juul, Lars Bom, 
Lars Mikkelsen, 
Gitte Nielsen, 
Lærke Winther, 
Preben Kristensen 

land Danmark

prOduktIOnSår 2011

SpIlletId 108 min.

premIere

29-09

Se traIleren lIGe 
nu på dIn mObIl!
Læs mere på side 17 

i udvalgte biografer

80,8%

307 stemmer



viND billetter 
til ’roNAl bArbAreN’ 

Det koster 5 kr. pr. sms + alm. trafiktakst at deltage – beløbet trækkes via dit telefonabonnement eller taletidskort. 
Der er 14 dages fortrydelsesret på sms (se www.unwire.dk/fr). Du kan deltage max 3 gange pr. dag. Vinderne får direkte besked pr. sms

kOnkurrence
Send en sms til  1225 med et af følgende svar:

kino a
kino b
kino c

kOnkurrence
Send en sms til  1225 med et af følgende svar:

kino d
kino e
kino f

I anledning af filmens premiere den 29. september udlodder vi 10 x 2 
fribilletter til filmen samt 10 Ronal-bøger. deltag i konkurrencen ved 
at svare på nedenstående spørgsmål. 

’rOnal barbaren’ er bl.a. en 
parOdI på ’cOnan barbaren’. 
Hvem Har Ikke SpIllet rOllen 
SOm cOnan barbaren?
 

a) arnold Schwarzenegger     
b) Jason mamoa     
c) dolph Lundgren

I anledning af filmens premiere den 22. september udlodder vi 10 x 
2 fribilletter til filmen. deltag i konkurrencen ved at svare på neden-
stående spørgsmål.

Hvem Har Skrevet rOmanen 
’HeadHunterne’, SOm fIlmen 
er baSeret på?
 

d) Jo nesbø     
e) Stieg Larsson  
f)  Jussi adler-Olsen

viND billetter 
til ’HeADHUNterNe’

Svaret skal være modtaget 
senest den 30. september 
2011 kl. 12:00

Svaret skal være modtaget 
senest den 23. september 
2011 kl. 12:00

© nordisk Film

© nordisk Film
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’Headhunterne’ får premiere den 22. september. Læs omtale på side 49

Cool 
skandinaviske 
hovedjægere

Ord danIel bentIen 
fOtO nOrdISk fIlm, erIk aavatSmark OG carl cHrIStIan raabe.

Danske Nikolaj Coster-Waldau og norske 
Aksel Hennie spiller hovedrollerne som 
Roger Brown og Clas Greve i filmatiseringen 
af Jo Nesbøs bestsellerkrimi ’Headhunterne’.
Vi har mødt to af Skandinaviens mest cool 
skuespillere til et interview om filmen og fremtiden.
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vOrdan fIk du rOllen?
Jeg har en dansk agent, der ringede til mig og spurgte, 

om jeg havde læst Jo nesbøs bog ’Headhunterne’. det havde 
jeg ikke, men jeg fik manuskriptet til filmen, og det syntes jeg, 
lød spændende. Så mødtes jeg med producenten og instruktø-
ren, hvorefter vi snakkede om projektet. efter lidt tid tilbød de 
mig rollen som clas Greve, og jeg sagde ja.
 
HvOr manGe elementer af dIG Selv kan 
du Genkende I dIn karakter, claS Greve?
Ikke så meget. filmen er meget subjektiv. alt er oplevet gen-
nem hovedpersonen roger browns øjne. det vil sige, at min 
person og alle andre ses gennem hans øjne. det, man ser af 
clas, er en temmelig intimiderende og på et tidspunkt tem-
melig skræmmende person. men alle stiller på et tidspunkt i 
deres liv spørgsmålet, om målet helliger midlet. Så der er jo 
altid nogle ting, man kan genkende. 

er du fan af krImIer?
Jeg er fan af gode, velskrevne historier. Jeg er ligeglad med, 
hvilken genre det er. Om det er fantasy eller krimi, gør ikke 
noget - hvis det er godt, så er det godt.

Har du Set ’mænd der Hader kvInder’, OG SyneS du, 
at du kan SammenlIGne ’HeadHunterne’ med den?
Jeg har set den, ja, og de er forskellige. ’mænd der hader 
kvinder’ er en meget mørk historie - der er ikke rigtig noget lys i 
den. Jeg så den færdige Headhunterne-film for nylig, og jeg blev 
overrasket over, hvor meget humor der er i den. det er en grum 
historie, men den har nogle elementer, der er så voldsomme, at 
de næsten bliver komiske. men de har selvfølgelig det til fælles, 
at det er et skandinavisk univers, og det er en spændingsfilm.

H

nikolaj 
Coster-
Waldau
-international
dansker

v v

Man kan tage ’Mænd der hader kvinder’ (…) 
Den er jeg næsten sikker på, bliver endnu 
bedre, fordi man ved, at David Fincher, 
som er en fantastisk instruktør, laver den. 
Hvis det er sådan én, der lavede ’Head-
hunterne’, så kan den godt blive en succes.”
- nikolaj coster-waldau om amerikanske genindspilninger

Danske Nikolaj Coster-Waldau og norske 
Aksel Hennie spiller hovedrollerne som 
Roger Brown og Clas Greve i filmatiseringen 
af Jo Nesbøs bestsellerkrimi ’Headhunterne’.
Vi har mødt to af Skandinaviens mest cool 
skuespillere til et interview om filmen og fremtiden.
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Fakta om Nikolaj 
Coster-Waldau
Født: 
27. juli 1970 i Rudkøbing, Danmark

Gennembrud: 
nattevagten (1994)

yndlinGSFilm: 
Sidste tango i Paris (1972), 
once Upon a Time in America (1984)

StørSte inSpiration: 
Marlon Brando, Robert De niro, 
Philip Seymour hoffman

forfatteren Jo nesbø om film og bøger:

”De fleste i min generation har 
set flere film, end de har læst 
bøger. Derfor får bøger et filmisk 
præg, og jeg er selv inspireret af 
film i mine plot i mine bøger.”

dIn fIlm ’nattevaGten’ blev GenIndSpIllet I uSa. er der 
nOGle andre danSke fIlm, du tænker, vIlle Gøre det 
GOdt SOm GenIndSpIlnInG?
der er jo det der med at genindspille film, der er virkelig vellykkede 
og succesfulde: det er sjældent, at det bliver lige så godt. Og der 
er jo en grund til, at ’festen’, som er en af de bedste danske film no-
gensinde, er så god. det er fordi, den lige præcis passede til det her 
danske miljø. den kunne jeg ikke forestille mig, ville blive særligt 
vellykket i en amerikansk version. 

Hvad med ’HeadHunterne’?
det skulle ikke undre mig, hvis den bliver lavet. den skal i hvert 
fald vises i biograferne derovre. man kan tage ’mænd der hader 
kvinder’, der er den største skandinaviske succes nogensinde, der 
jo skal genindspilles derovre. den er jeg næsten sikker på, bliver 
endnu bedre, fordi man ved, at david fincher, som er en fantastisk 
instruktør, laver den. Hvis det er sådan én, der lavede ’Headhunter-
ne’, så kan den godt blive en succes. Hvis nu Scorsese lavede den... 

Hvad laver du Så nu?
Jeg er med i en amerikansk tv-serie, der hedder ’Game of thrones’, 
og der er vi ved at indspille anden sæson. det er stort, der er mange 
skuespillere og mange locations. der er ligeledes et meget stort 
publikum mange steder i verden, og det har jeg ikke prøvet før, så 
det er sjovt.

Hvad er fOrSkellen på at SpIlle med 
I ’Game Of tHrOneS’ OG ’HeadHunterne’?
der er faktisk ikke den store forskel. der er selvfølgelig forskel i stør-
relsen, hvor der er mange flere mennesker, der arbejder på ’Game of 
thrones’. men arbejdet for mig er grundlæggende det samme.

fOretrækker du at vekSle mellem nOrdISke OG amerI-
kanSke prOduktIOner?
Ja. Jeg har været meget heldig, og jeg håber, at jeg kan blive ved 
med at være så heldig. Jeg har jo min familie i danmark, men samtidig 
har jeg også denne her udlængsel. men jeg tror ikke, at det vil fungere, 
hvis jeg kun lavede noget i udlandet. denne balance fungerer godt.

v v
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fOrtæl Om dIn karakter rOGer brOwn.
Han er vanskelig at synes om, når filmen går i gang. Og vanskelig 
ikke at synes om, når filmen er færdig. det er en god udvikling 
undervejs, og han er en karakter, som lærer en masse. I starten 
af filmen står han for mange af de ting, som jeg tager afstand fra. 
materialisme, overflade osv. Han negligerer de ting, der er vigtige. 
men han er en cool fyr at læse om og en fantastisk fyr at spille.

kan du relatere tIl dIn karakterS valG OG HandlInGer?
det kan jeg altid. det går jo op for ham undervejs, at det hand-
ler om evnen til at kunne elske og om at være ærlig over for den 
kvinde, man er sammen med. mange mennesker kan, hvis ikke alle, 
sætte sig ind i dele af tematikken.

Hvad var dIt kendSkab tIl JO neSbøS bøGer, 
Inden du kOm OmbOrd på fIlmen?
Jeg havde ikke læst en eneste af hans bøger på forhånd.

HvOrdan var det at arbeJde Sammen med nIkOlaJ 
cOSter-waldau?
nikolaj er en generøs skuespiller og et fint menneske, man kan tale 
med alt muligt om. Han er skidegod! Han har arbejdet på store 
internationale film, men det præger ham ikke som menneske.

fOrtæl Om fOrHOldet mellem JereS karakterer.
det er to alfahanner, der konkurrerer med hinanden. roger brown 
har aldrig mødt sin overmand i forretningssammenhæng, men 
pludselig kommer clas Greve ind, og så bliver hans verdensbillede 
vendt op og ned. der sker noget mellem to mandlige konkurrenter, 
der fører til en vis fascination af hinanden.

SkandInavISke cO-prOduktIOner Ser ud tIl at være 
veJen frem. HvOrdan Ser du den udvIklInG?
Jeg tror, at det er vigtigt, at skandinaviske lande går sammen i 
fælles front. der er utroligt mange gode folk i de nordiske lande, 
så hvis man kan lære af hinanden og arbejde sammen, er det kun 
positivt. Samarbejdet mellem de skandinaviske lande handler om 
jagten på den gode idé.

du er allerede kendt SOm max manuS I SkandInavIen. 
men er ’HeadHunterne’ dIt InternatIOnale Gennem-
brud, lIGeSOm lISbetH Salander-rOllen var fOr nOOmI 
rapace?
det er op til andre at mene. Jeg håber det. men først og fremmest 
så koncentrerer jeg mig om én film af gangen. men jeg drømmer om 
at arbejde med dygtige mennesker i fremtiden. fx lars von trier i 
danmark. Jeg drømmer om historierne, og så kommer land og miljø 
bagefter.

er du fIlmfan?
Ja, er vi ikke alle det? He, he.

aksel hennie
-fremadstormende nordmand

Fakta om 
aksel HeNNie
Født: 
29. oktober 1975 i oslo, norge

Gennembrud: 
Max Manus (2008)

StørSte FilmoplevelSe: 
The indian Runner (1991)

StørSte inSpiration: 
Sean Penn

yndlinGStHriller: 
heat, (1995) Pusher (1996)

”Jeg drømmer om at arbejde med 
dygtige mennesker i fremtiden. 
Fx Lars von Trier i Danmark.”
- aksel Hennie om sine fremtidsplaner
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Ingen anden skuespiller 
kan prale af så mange 
fandyrkede og ikoniske roller 
som Harrison Ford, og som 
om det ikke var nok, prøver 
Ford snart kræfter af som 
gammeldags cowboy i 
science fiction-filmen 
’Cowboys & Aliens’. 
Vi kigger tilbage på den 
68-årige superstjernes 
lange karriere og kårer 
de 10 bedste roller.

Ord 
StIne teGlGaard

60 kino.dk     September 2011

1
inDiana 
JonEs 

Indiana Jones 1-4 
(1981-2008)

Steven Spielbergs 
vellykkede eventyr-
serie om arkæologen 
med den bløde 
hat, den svingende 
pisk og de kække 
bemærkninger 
fungerer først og 
fremmest pga. Fords 
karismatiske præ-
station. harrison 
Ford ER simpelthen 
indiana Jones, og 
trods talrige imita-
tioner er han aldrig 
gjort kunsten efter.
© Paramount Pictures

2
Han soLo 
Star Wars 4-6 
(1977-83)

Den galaktiske smug-
ler, han Solo, er 
ingen Jedi-ridder, 
men udviser tre 
gange så meget 
attitude som Luke 
Skywalker, obi-Wan 
Kenobi og yoda til-
sammen. Solo redder 
dagen som pilot med 
The Millennium Fal-
con, leverer komiske 
indspark sammen 
med Chewbacca og 
står samtidig for 
romantikken, når han 
scorer sin rumprin-
sesse. © Lucasfilm

 

3
RiCk DECkaRD  
Blade Runner (1982)

Fremtids-dusørjæ-
geren der jagter en 
flok løbske replikan-
ter bare for selv at 
forelske sig i én og 
(måske) opdage en 
mørk hemmelighed 
om sin egen iden-
titet. Rick Deckard 
er endnu en science 
fiction-rolle på cv’et, 
men modsat den 
letsindige han Solo 
er Fords Deckard 
dyster og indadvendt 
som en ægte film 
noir-detektiv.
© Warner Bros.

4
DR. RiCHaRD
kiMBLE  
Flygtningen (1993)

Uskyldigt dømt for 
mordet på sin egen 
kone må Richard 
Kimble flygte for at 
finde en enarmet 
mand og rense sit 
navn. Tommy Lee Jo-
nes scorede en oscar 
for samme film, men 
Ford er filmens tro-
værdige holdepunkt 
i rollen som den gode 
og stærkt sympatiske 
doktor på flugt.
© Warner Bros.
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Sådan GJOrde vI: 

Redaktionen nominerede i fællesskab de relevante 
film til afstemningen. hver især lavede deres 
personlige top 10-liste ud fra listen, som i sidste 
ende resulterede i kino.dk’s endelige top 10. LA

Stem på din favorit 
på www.kino.dk
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5
JaCk Ryan
Patrioternes spil 
(1992), Dødens 
karteller (1994)

CiA-agenten blev 
spillet af Alec Bald-
win i ’Jagten på Røde 
oktober’ (1990), men 
det var med Fords 
ærkeamerikanske 
portræt, at Tom 
Clancys retfærdige 
helt blev bedst mod-
taget. Måske fordi 
Ford formår at være 
trodsig agent og blid 
familiefar. Ben Af-
fleck overtog rollen i 
’The Sum of All Fears’ 
(2002), og Chris Pine 
siges at være næste 
Ryan i rækken. 
© Paramount Pictures

6
noRMan 
spEnCER  
Bag facaden (2000)

Robert Zemeckis’ 
hitchcock-agtige 
thriller præsen-
terer Ford og 
Michelle Pfeiffer 
som et ganske 
almindeligt par 
med små ridser i 
ægteskabs-lakken. 
Langsomt begyn-
der facaden dog at 
krakelere, og især 
Fords karakter vi-
ser nye uhyggelige 
karakter-aspekter.
© DreamWorks SKg

7
HEnRy 
tURnER  
Det handler om 
Henry (1991) 

Karrierens måske 
mest alternative 
rolle er som den 
kyniske overklas-
semand henry, der 
efter en skudaf-
fære vågner op 
uden hukommelse 
og med en frisk 
tilgang til tilvæ-
relsen. Karakteren 
minder mest af alt 
om et forvokset 
barn og ligger 
derfor milelangt 
fra den typisk 
handledygtige 
Ford-rolle.
© Paramount Pictures

8
JoHn 
Book  
Vidnet (1985)

Den eneste gang, 
Ford er blevet nomi-
neret til en oscar, 
var for rollen som 
John Book, politi-
manden der skal 
beskytte et ungt 
vidne og derfor går 
under jorden hos en 
gruppe Amish-folk. 
Den almindelige 
mand med det uku-
elige heltemod blev 
på mange måder 
typisk for resten af 
Fords karriere i film 
som ’Flygtningen’ 
og ’Frantic’.
© Paramount Pictures

9
aLLiE 
fox 
Moskito-kysten 
(1986) 

Rollen som excen-
trisk videnskabs-
mand, der tager sin 
familie med på en 
vanvittig rejse væk 
fra det civiliserede 
samfund, er en 
afveksling på Fords 
cv. ikke kun fordi 
Fox til tider er de-
cideret usympatisk 
og lettere manisk, 
men også fordi 
hans handlinger er 
direkte uetiske.
© Warner Bros.

10
BoB faLfa
Sidste nat med 
kliken (1973)

Fire år før ’Star 
Wars’ så dagens 
lys, ansatte george 
Lucas den unge 
Ford i rollen som 
den lidt for kække 
alfahan Bob Falfa 
i generationsdra-
maet ’Sidste nat 
med kliken’. Rollen 
var ikke synderligt 
stor, men den 
urbane cowboy er 
uforglemmelig nok 
til denne liste. 
© Universal Pictures
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Harrison Ford er aktuel i ’Cowboys & Aliens’ - Se side 18

LA5
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Barbariske biroller
aLiBERt

Barde, som spiller lut for at score piger. Og selvom han aldrig 
har haft sex, er han stadig optimist og følger derfor Ronal på 
hans færd. Alibert er ikke den skarpeste, men har det sjovt 
på rejsen, og han ender med at blive Ronals hjælper og ven.

ZanDRa

En vanvittigt smuk kvindelige kriger. Hun er på sin egen mis-
sion for at finde en mand, der kan besejre hende i kamp, så 
hun kan blive hans kone.

goRak

En super macho barbar, der er totalt fremme i skoene. Han 
er landsbyens muskelmand og har stor succes hos pigerne. 
Selvom han er hjælpsom, når det virkelig gælder, er han ikke 
særlig smart.

oRakLEt

En væmmelig, gammel pensioneret dame og tidligere orakel. 
Hun er afhængig af en hjemmesygeplejerske, hvilket ikke er 
det letteste at finde i fantasy-verdener, og hun har en sadis-
tisk form for humor.

aMaZon-DRonningEn

Sexet amazon-dronning og tyran i blondinestammen. Hun 
har aldrig set en mand, før Ronal og Alibert bliver fanget og 
bragt til hendes landsby. Da det går op for hende, at de er 
mænd, ved hun præcist, hvad hun vil gøre med dem.

Ronal Barbaren - vores hovedperson
20-årig barbar og en tøsedreng. En moderne mand uden 
muskler overhovedet i en verden fyldt med pumpede fyre. 
Hans forældre er blevet dræbt på en opgave, men det er 
også, hvad barbarer lever for, og det er alle i stammen fint 
tilfredse med. Bortset fra Ronal, der finder denne livsstil 
komplet tåbelig. 

Den 22. september er der premiere på en ny dansk animati-
onsfilm i 3D af nogle af folkene bag ’Terkel i knibe’ (2004) og 
’Rejsen til Saturn’ (2008). ’Ronal Barbaren’ er navnet på både 
hovedpersonen og filmen, der foregår i barbarernes verden, 
hvor Ronal anses som en tøsedreng på grund af sin manglen-
de fysik. Han får dog lov til at bevise sit værd, da han skal på 
en mission for at besejre en ond fyrste. Men hvem er egentlig 
Ronal og de andre karakterer i det farverige univers?
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HvoR BoR DU? 

Jeg har boet i Brutania hele mit liv. Det er en 
pænt grim by i Metalonien. hvis man følger 
de afsuttede lårbensknogler i vejkanten til 
højre for vagttårnet, så kommer man til et lille 
hus med flækket kranie på taget. Det er mit. 
Desværre. 

HaR DU En kæREstE, og Hvis nEJ 

- viLLE DU gERnE HavE En? 

Jeg er pænt single for tiden. Det dækker så 
både nutid og datid. Men jo, en kæreste kunne 
være meget fedt. Bortset fra at barbarchicks 
kun hopper på noget med muskler. Så det...

ynDLingsREt? 

Min absolutte livret er knust ged serveret i 
eget afkølet kranie. Det smager herre stange.  

kEnDER DU Conan tHE BaRBaRian, 

RED sonJa ELLER BEastMastER? 

Det eneste jeg har hørt om Conan og Sonja er, 
at de er tyskere eller sådan noget. ham Beast-
master, er han død eller en-armet? hvis han 
er, så kender jeg én, der har mødt ham. 

HvEM ER Din HELt? 

For mig findes der ikke helte. Kun idioter med 
muskler og så dem, der ingen har. overhove-
det. 

HviLkEn sLags MUsik HøRER DU? 

Jeg kan lide Bad Muscle Trio. De spiller noget 
med whiskers på kranie, men er vist gået i op-
løsning

ynDLingsfiLM?

Min yndlingsfilm er uden tvivl ’how to Lose 
All your Muscles in 10 Days’. Det er lidt nør-
det, men det holder. 

favoRitvÅBEn?

Mit yndlingsvåben har længe været en extra 
small morgenstjerne med skaft af børneork.

HoBBy?

Jeg holder meget af at garve læder. Det er 
sgu’ ikke noget der slår et godt stykke blødt 
læder, der kan afleveres hos skrædderen for 
så at blive til de mest perfekte chaps. Det er 
nærmest sådan en lille læderrejse. Det bliver 
i hvert fald aldrig kedeligt at garve. ikke hvad 
jeg ved af. Læder er jo liv. 

støRstE styRkE?

Mine barbarfæller ville sikkert sige, at min 
største styrke sad i ansigtsmusklerne, fordi 
jeg er så god til at skære ansigter. Vil du se? 

støRstE svagHED?

Min største svaghed er jævnt fordelt ud over 
hele kroppen. Det er bare den rene elendig-
hed. Keine Musclen som man sagst. 

ER DU pÅ faCEBook? 

Facebook? nårh, du mener Skullbook? nej? 
Skullface? Facebone? hmm. Facebook siger 
du? Det må jeg lige tjekke ud. Er det nyt?

gÅR DU tit i BiogRafEn? 

Vi har ikke så mange film i Metalonien. Det 
bliver mest til liveshows. ork smashing og alt 
det der, du ved.

g-stREng, tanga ELLER BoxER? 

Det er et mærkeligt spørgsmål. g-streng er 
det eneste rigtige undertøj. Samt overtøj. går 
du ikke i g?

HvaD BLEv DER EgEntLig af  gRoo BaRBaREn?

Jeg har hørt, at groo pudser kranier for mad 
inde i storbyen. han fik vist nok af scenen og 
stod af ræset.

Er du stadig ikke helt med  på, hvem 
ham Ronal er?  Vi har stillet den unge, 
splejsede barbar 15 spørgsmål, så du 
kan lære ham endnu bedre at kende.

InTeRvIeW
Med RonAl 
bARbARen 



Download 3. udgave af iPad magasinet
Primo september kan du downloade vores 3. udgave af iPad magasinet fra Apples App Store. 
Download iPad magasinet og få en nem magasinoversigt med filmomtaler, interviews, 
eksklusivt indhold, features samt adgang til de fedeste filmtrailers og et interaktivt billedgalleri.

GRATIS!
3. udgave indeholdende 60 sider 
og en masse af de nyeste trailers.

(Har du allerede downloadet magasinet en 
gang, kan du hente magasinet i app´en)
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Anders Juul (Ronal):
Styrke er for mig at turde være den, man er.

Ole Thestrup (Fortælleren)
Styrke betyder for mig ”viljestyrke”. For eksempel evnen til at 
fastholdt sit fortsæt: drikkestop, rygestop osv. Men også evnen 
til at overvinde store ændringer så som skilsmisse sygdom og 
dødsfald.

Peter Aude (gundar)
Styrke er muligheden for at komme gennem livet med sig selv i 
behold.

Lars Bom (gorak)
Du kan ikke være stærk, hvis du ikke har en svaghed at måle det 
med. Styrke for mig betyder også at tro på mig selv. Så meget 
kan jeg sige, at det i hvert fald ikke er et spørgsmål om… muller. 

Jens Jacob Tychsen (gu’ra Zul)
Styrke er at stå ved sig selv!

Bodil Jørgensen (Bar fe)
Er det ikke noget med nosser, som jeg ikke har? Er det ikke bare 
at få det bedste ud af det, man nu har? i den gode sags tjeneste 
og så stå ved det i dette tvivlens århundrede.

Lærke Winther (Zandra)
For mig findes der to forskellige former for styrke. Den fysiske og 
den indre styrke. Zandra er meget stærk. hun kan lidt af hvert 
med en økse! Jeg syntes, hun er ret sej. Men jeg har også stor 
respekt for folk med stor indre styrke. Jeg syntes man er stærk, 
når man kan stå ved sin svaghed. 

Hadi Ka-koush (Alibert)
Styrke for mig er, når man går imod pøblen, selv når det er nem-
mest at følge den. Principper ville være overflødige, hvis vi ikke 
havde styrken til at stå fast ved dem.
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vi har spurgt stemmerne bag ronal:



Download 3. udgave af iPad magasinet
Primo september kan du downloade vores 3. udgave af iPad magasinet fra Apples App Store. 
Download iPad magasinet og få en nem magasinoversigt med filmomtaler, interviews, 
eksklusivt indhold, features samt adgang til de fedeste filmtrailers og et interaktivt billedgalleri.

GRATIS!
3. udgave indeholdende 60 sider 
og en masse af de nyeste trailers.

(Har du allerede downloadet magasinet en 
gang, kan du hente magasinet i app´en)
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naturen vender fOr alvOr tIlbaGe 
I reSten af åretS manGe famIlIefIlm
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faR tiL fiRE - tiLBagE tiL natUREn 
Som titlen afslører, tager Lille Per og Onkel Anders med resten af 
familien i skoven på en rigtig campingtur, hvor forskellige farer lu-
rer bag hvert træ.  Premiere den 6. oktober

pEtER pLys - nyE EvEntyR i HUnDREDEMEtERskovEn
En lille gul bjørn, et begejstret tigerdyr, et nedtrykt æsel og masser 
af lækker honning… Peter Plys er ude på nye eventyr i Hundredme-
terskoven.  Premiere den 13. oktober

savannE BanDEn
En gruppe dyr på den afrikanske savanne venter tørstigt på den 
årlige oversvømning, men opdager til deres skræk at menneskene 
har bygget en dæmning! Premiere den 13. oktober

Mia & Migoo
Fransk animationsfilm om pigen Mia, der efter et forsyn tager af 
sted på en lang rejse over bjerge og gennem jungler for at finde og 
redde sin far. Premiere den 10. november

aRtHURs JULEgavERæs
Bag al julegaveræset findes en ganske naturlig forklaring på, hvor-
dan julemanden transporterer de mange julegaver. Men Alfer, po-
larkulde og rensdyr er blot en lille del af hemmeligheden. Premiere 
den 24. november

aLvin og DE fRækkE JoRDEgERn 3
De syngende jordegern er ude af deres rette element, da de uhel-
digvis strander på en øde ø i den tredje film om Alvin og de frække 
jordegern.  Premiere den 15. december

Happy fEEt 2
Pingvinerne med hjertet det rette sted tager endnu en dans med 
Antarktis’ andre dyrearter såsom søelefanter og sæler. 
Premiere den 25. december

pEtER pLys 
- nyE EvEntyR i HUnDREDEMEtERskovEn

faR tiL fiRE - tiLBagE tiL natUREn 

savannE BanDEn

Happy fEEt 2

aRtHURs JULEgavERæs

FAMILIE
KIno



fra den 15. til den 25. september 2011 kan børn og unge komme til filmfestival i københavn og omegn. 
med ’buSter på farten’ kommer festivalens film også ud over københavns bygrænse med filmvisnin-
ger i resten af landet. buSter byder på både danske og internationale børne- og ungdomsfilm samt 
masser af aktiviteter rettet mod børnefamilier, og så koster det kun 15 kr. for en tur i biografen!

BUSTER  
FiLMFESTiVAL 
FoR BØRn 
og UngE 
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Hvad kan man bl.a. opleve?
foR DE HELt sMÅ
Børnebiffen byder på biografoplevelser for 3-6-årige.

aBRaCaDaBRa 
Er du til kaniner, duer og korttricks skal du sikre dig billetter til BU-
STERs event Abracadabra, der byder på trylleshow og prisvindende 
tryllefilm. 

foRpREMiERER og aniMationsfiLM
BUSTER viser forpremiere på den nye Peter Plys-film, 'Peter Plys 
- nye eventyr i Hundredemeterskoven’, samt på animationsfilmen 
’Savanne Banden’ og ’Arrietty’, der er lavet af en af mændene bag 
’Chihiro og heksene’. Desuden vises den nye animationsfilm ’Alpha 
& Omega’ eksklusivt på festivalen.

En Dag soM skUEspiLLER
Børn i alle aldre og med en skuespiller gemt i maven kan deltage 
i åben casting på BUSTERs Medielab. Her kan man også lægge 
stemme til animationsfilmen om Orla Frøsnapper. 

Læs MERE pÅ 
WWW.BUstER.Dk 

og BEstiL 
BiLLEttER pÅ

WWW.kino.Dk
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pIRATeS oF 
The cARIbbeAn: 
I uKendT FARvAnd

 1. Sanctum

 2. LimitLeSS

 3. the mechanic

 4. i am number Four

 5. rango

 6. the adjuStment 
  bureau

 7. KLovn: the movie

 8. the Fighter

 9. gnomeo & juLie

 10. SeaSon oF the Witch

top 10 
SaLg bLu-ray 
uge 33:

Se mere pÅ bLocKbuSter.dK

the Way bacK, 

UdGIVeLSe  06-09
the priSoner, 

UdGIVeLSe  06-09

the Warrior’S Way, 

UdGIVeLSe  20-09
miraL, 

UdGIVeLSe  27-09

UdGIVeLSe  

27-09

AnDRE nyE TiTLER

DVD OG BLU-RAY

'The Fighter'
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DvD og BLU-Ray

vi er kommet til den fjerde film i serien om piraten Jack 
Sparrow (Johny depp). denne gang søger han efter ung-
dommens kilde, men han finder hurtigt ud af, at black-
beard (Ian mcShane) og hans datter (penélope cruz) begge 
er ude efter samme skat. den næsten udødelige pirat 
barbossa (Geoffrey rush) og hans besætning er også med 
i eventyret.

’pirates of the caribbean: I ukendt farvand’ kommer i en 
standard-version på dvd og blu-ray, men også i 3d-optime-
ret udgave til blu-ray. endelig kan man få en blu-ray-boks 
med samtlige film i serien. af det mest interessante bonus-
materiale kan instruktørkommentarspor, kamerakiks og et 
par klip med ’leGO pirates of the caribbean’ nævnes.
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top 3 
gaming
uge 32:

XboX 360:
1. L.a. noire
2. caLL oF juarez: 
 the carteL
3. aSSaSSin’S creed: 
 brotherhood

Se mere pÅ bLocKbuSter.dK

Pc:
1. WorLd oF WarcraFt
2. the SimS 3:  
 toWn LiFe StuFF
3. the SimS 3

PlayStation 3: 
1. caLL oF juarez: 
 the carteL
2.  aSSaSSin’S creed: 
 brotherhood
3.  L.a. noire

Krigen mod kimærerne raser på det seneste kapitel af den 
populære serie til PlayStation®3.
Påtag dig rollen som Joseph Capelli, og kast dig ud i en  
heroisk rejse på tværs af USA, hvor du møder de rester af 
menneskeheden, der er tilbage efter kimærernes brutale  
invasion, der fandt sted i Resistance 2.

Vi udlodder tre spil, og du kan vinde ved 
at klikke dig ind på PlayStation Danmarks 
Facebook-side og svare på dette spørgsmål:

Hvilken spilgenre hører Resistance 3 under?
1.  Action og sci-fi
2.  SingStar
3.  Racing

Vi skal have dit svar senest d. 26. september. 
Skriv ”Kino” i dit svar.

facebook.com/SonyPlayStationDanmark
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Invaderer din PlayStation®3 d. 7. september!

Resistance3_Ann104x139_Kino_DK.indd   1 19/08/11   12.20
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DRiVER: SAn FRAnCiSCo

1 Star Wars Episode I: 
 Racer (1999)
2 The Italian Job (2003)
3 Cars (2006)

3 goDE RACing- 
og BiLSPiL 
BASERET PÅ FiLM

I september måned er der premiere på actionfilmen ’Drive’ af Ni-
colas Winding Refn. I samme måned kommer der et nyt spil i den 
populære Driver-serie, og selvom titlerne ligger tæt på hinanden, 
har de ikke noget med hinanden at gøre. Men kombinationen af 
hurtige biler og pumpende action har spillet og filmen til fælles.

I ’Driver: San Francisco’ skal spilleren køre den californiske bys ga-
der tynde for fange den berygtede gangsterboss Charles Jericho. 
Man indtager rollen som politibetjenten John Tanner, og for første 
gang i serien kan spilleren skifte bil undervejs. Der er over 120 
licenserede biler at vælge imellem, og over 200 km vej at køre på. 
Spillet blander åbne verdener med filminspirerede biljagter.

GAMING OG FILM-GADGETS!

Genre: 
Action / Bilspil
platfOrm: 
PlayStation 3, 
Xbox 360, Wii, pc

Læs omtale af filmen ’Drive’ på side 28

the Warrior’S Way, 

UdGIVeLSe  20-09
miraL, 

UdGIVeLSe  27-09
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FILMGADGETS PRÆSENTERES I SAMARBEJDE MED

B&W 600-SeRIe / aSW610
Tung hi-fi-løsning, som både 
får de små detaljer og den 
dybe bund med i lydbilledet. 
Læn dig tilbage og nyd det!
17.294,-

daLI STILe / FaZOn SUB 1
Her er der lidt mere af det 
gode, både på design- og 
lydsiden. Ultrakompakt 
subwoofer og lækkert 
højglansfinish.
5.999,- 

daLI ZenSOR-SeRIe / SUB e-12F
Med gulvhøjttalere og 12” subwoofer får du lyd, der 
kan mærkes. Et stærkt system til både film og musik.
11.094,-

B&W m-1 / aSW608
Velspillende kompaktsystem med flot finish 
og kraftig subwoofer. Smart drejefod/væg-
beslag medfølger til satellitterne. 
11.394,- 

aRGOn JUnIOR 40 
Kompakt system med fornuftig lyd og smart 
design. En god startløsning til en overkom-
melig pris.
3.594,-

Filmselskaberne bruger millioner af kroner på at 
give dig imponerende surroundlyd. Og med de 
nye højopløste lyd-formater fra Blu-ray kan du få 
den samme kvalitet hjemme i stuen som på lyd-
studiets masteroptagelse. Hvorfor så snyde dig 
selv for den halve filmoplevelse ved at nøjes med 
de bittesmå højttalere i dit fladskærms-tv?

Her er fem udvalgte højttalerløsninger, 
som kan give din filmlyd luft 
under vingerne.  

lyDeN er DeN HAlve 
filmoPlevelse



tHe freNcH 
coNNectioN
(1971)
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triviA:
- Steve McQueen og James Caan blev begge tilbudt 
 rollen som Popeye Doyle

- Handlingen bygger på en autentisk narkosag fra 1961-62

- Filmen vandt Oscars for bedste film, bedste mandlige 
 hovedrolle,  bedste klipning, bedste instruktør 
 og bedste manuskript 

-  I ’French Connection II’ (1975) forfølger 
 Popeye den samme ‹bagmand bare på fransk grund 

Se det klaSSISke 
klIp lIGe nu på

dIn mObIl!
Læs mere på side 17 

HanDLing:
new york-politimanden popeye doyle (Gene Hackman) 
prøver sammen med sin makker (roy Scheider) at komme 
til bunds i en kæmpe narkosag, der viser sig at have forbin-
delser helt til frankrig. popeye er en alkoholiseret og hårdt 
arbejdende hidsigprop, mens bagmanden, han jagter, er et 
elegant overklasseløg, der føler sig hævet over loven.  

føRstE gang JEg sÅ 
’tHE fREnCH ConnECtion’ ...
var jeg vel i starten af tyverne. Jeg mindes, at det føltes som et 
gensyn, eftersom jeg genkendte filmens mange bidrag til film-
historien. lige fra popeyes ikoniske hat til trappescenen og 
ikke mindst den syv minutter lange, intense biljagt. Heldigvis 
bød ’the french connection’ også på indsigt i den ukuelige po-
litimands arbejde samt en bundsolid efterforskningshistorie.

JEg ELskER ’tHE fREnCH ConnECtion’ foRDi…
filmen emmer af 70erne, storbystemning og har én af historiens 
absolut dygtigste skuespillere, den altid underspillende Gene 
Hackman, i hovedrollen. Hackmans popeye er den ultimative 
antihelt. Han er tappet for paul newmans umiddelbare charme, 
besidder ikke Steve mcQueens actionhelt-attributter, og så er 
han ikke bleg for koldblodigt at skyde sin fjende i ryggen. 

DEn kLassiskE sCEnE:
biljagten i ’the french connection’ fremhæves ofte som filmhi-
storiens bedste af slagsen. popeye er bag rettet og forsøger at 
indhente et tog for at fange sin modstander. det er meget mere 
end brændt gummi det her! det er et sandt kapløb mod tiden, 
hvori krydsklipningen mellem bilen og toget bidrager med et 
geografisk overblik, mens masser af klip fra popeyes synsvinkel 
gør turen nede på asfalten drønspændende.

Bag oM DEn kLassiskE sCEnE:
Ifølge instruktøren, william friedkin, tog bilscenen fem uger at 
skyde. fem gader blev afspærret, så Hackman kunne give den 
gas med ca. 120 km i timen. Sammenstødet med en anden bil er 
et rigtigt uheld med en civil bilist på afveje. den endelige scene 
er uden brug af underlægningsmusik, men blev eftersigende 
klippet til rytmen fra Santanas ’black magic woman’. 

Stine vælger film … 

Med nicolas Winding Refns aktuelle 
’Drive’ forventer undertegnede mas-
ser af fede biljagter, der efterlader 
gode gammeldags hjulspor i en tid, 
der ellers er fuld af pompøse special 
effects. netop derfor er den klassiske 
scene i denne omgang film-historiens 
måske bedste og mest autentiske 
bilscene. Biljagten fra ’The French 
Connection’ med gene hackman bag 
rettet.
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dream HOuSe
abductIOn
JOHnny enGlISH rebOrn
nOrweGIan wOOd

faR tiL fiRE - tiLBagE tiL natUREn
I femmeren i Far til fire-serien tager familien på weekend i Sve-
rige, hvor friluftslivet kommer på prøve, og som om det ikke 
var nok, må Lille Per og familien også gemme sig for bjørne og 
tage kampen op mod en gemen bande.

13.10
DE tRE MUskEtERER
Nyfortolkningen af Alexandre Dumas’ klassiske roman om 
D’Artagnan (Logan Lerman), der slår sig sammen med de tid-
ligere legendariske, men nu uheldsramte musketerer, Aramis 
(Luke Evans), Porthos (Ray Stevenson) og Athos (Matthew 
Macfadyen).	Også	med	Mads	Mikkelsen.	

Savanne banden
klaSSefeSten
fOOtlOOSe
peter plyS: nye eventyr I HundredemeterSkOven
kvInderne på SJette Sal

27/10
wHat’S yOur number?
vIceværten
HySterIa
I dOn’t knOw HOw SHe dOeS It
el bullI: cOOkInG In prOGreSS

tintin: EnHJøRningEns HEMMELigHED
Steven Spielbergs filmatisering af Hergés klassiske tegneserie-
helt er et animationseventyr med Tintin, Terry, Haddock og de 
andre kendte karakterer. Da Tintin falder over et mystisk fla-
skeskib, begynder et eventyr for den unge reporter og vennen 
Kaptajn Haddock, der både fører dem på sporet af Haddocks 
forfædre og Enhjørningens hemmelighed.

Premierefilm 
i OKTOBer

koMMEnDE fiLM - oktoBER 2011
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85,7 %

59 stemmer

85,8 %

67 stemmer

85,3 %

117 stemmer

83,7 %

121 stemmer

new year’S eve 
premIere 08.12.11

mISSIOn: ImpOSSIble 
– GHOSt prOtOcOl, premIere 26.01.12

tHe rum dIary
premIere 01.12.11

ImmOrtalS
premIere 01.12.11.

2 3

4 5

90 %

510 stemmer SHerlOck HOlmeS: a Game Of SHadOwS
premIere 05.01.12

1

HER ER DE MEst vEntEDE fiLM i vintER 2011-12 pÅ WWW.kino.Dk
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Tallene i felterne danner et ord. Send løsningen til kontakt@kino.dk for at deltage i konkurrencen om

3 x 1 kg                      slik. Vi udtrækker tre heldige vindere. Send dit svar senest 30. september.konkURREnCE

Præsenteres i samarbejde med 



Tallene i felterne danner et ord. Send løsningen til kontakt@kino.dk for at deltage i konkurrencen om

3 x 1 kg                      slik. Vi udtrækker tre heldige vindere. Send dit svar senest 30. september. htc.com

Hurtige genveje 
til det vigtigste

HTC Sensation 

Oplev HTC Sense og 
Sensation på htcsense.dk

HTC Sensations unikke skærmlås 
giver dig hurtigere adgang til de

ting, du bruger allermest. Her kan du 
nemlig både låse din smartphone op
og vælge den ønskede funktion i én 

og samme glidende bevægelse.
Præcis hvilke funktioner, du vil have 
hurtig adgang til på din skærmlås, 

bestemmer du naturligvis selv.



Hvor mange film mangler du ?

www.blockbuster.dk

Hent guiden på 20 sider  
gratis i Blockbuster
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