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Annonce
knasende

godt mellem-
måltid

lige til
at spise!

når sulten melder sig!

fuldkorn på farten !

Ta’ den nye Wasa Sandwich med i tasken, så har du altid et knasende godt mellemmåltid ved hånden: 

Hver pakke gi’r dig 2 sprøde sandwiches med lækkert fyld af cream cheese og urter.

Vælg mellem cream cheese naturel, med purløg, rød chili peber eller tomat og løg. Velbekomme!



Kino.dk er et omfattende univers af film, der strækker sig fra Danmarks største 
filmsite www.kino.dk til dette magasin. Som bruger og læser kan du deltage aktivt 
i den aktuelle filmdebat, hvad enten du anmelder filmene, deltager i konkurrencer 
eller debatterer i forum med andre filmelskere.

Hvad kan du så forvente i aprilnummeret af kino.dk? Overordnet set er der noget 
for hele familien og noget til drengene. Sidstnævnte kan glæde sig til X-Men Ori-
gins: Wolverine, der har verdenspremiere i Danmark hele to dage før, den åbner 
i USA. Vi sætter fokus på den behårede X-Man, der spilles af sexsymbolet og 
Oscarværten Hugh Jackman. Månedens anden actionfilm er den højspændte 
Fast & Furious, og i den anledning giver vi vores bud på de ti fedeste biljagter i 
filmhistorien. Den tidligere actionhelt Clint Eastwood er aktuel med og i dramaet 
Gran Torino, som han har proklameret, er hans sidste film som skuespiller. Vi har 
set på en af filmhistoriens største personligheders lange og glorværdige karriere 
og bringer en meget berømt scene fra Dirty Harry.
Det er også tid til påskeferie, så april bliver måned for familiefilm. Animationseven-
tyret Monsters mod Aliens er en storstilet familiefilm, og den kan tilmed ses i fuld 3D 
udvalgte steder i Danmark - et fænomen, vi beskriver i en oplysende artikel. Knap 
så familievenlig er danske Ole Bornedals nye film, Fri os fra det onde, og i den 
forbindelse har vi spurgt instruktøren om filmen samt set på højdepunkterne i hans 
spændende karriere. Endelig åbner København dørene for en ny filmfestival kaldet 
CPH:PIX. Vi bringer en reportage fra forberedelserne, og filmanmelder Christian 
Monggaard deler i månedens klumme ud af sine oplevelser på filmfestivaler.

Rigtig god fornøjelse!

Med venlig hilsen
Daniel Bentien
Magasinredaktør

Velkommen til 
filmmagasinet kino.dk
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Eftertryk er kun tilladt med redaktionens 
samtykke og med tydelig kildeangivelse. 
Der tages forbehold for trykfejl, mangler 
samt pris- og datoændringer i omtaler og 
artikler. Kino.dk kan ikke holdes an-svarlig 
for fejl og mangler i annoncemateriale lev-
eret klar til tryk fra annoncører.

Vind flotte præmier til Fox’ 
X-Men Origins: Wolverine, 
der har premiere den 29. april.

1 x 1. præmie består af 2 billetter til X-Men Origins: Wolverine 
og den spritnye eksklusive 6-disc specialboks med X-Men-trilogien på Blu-ray. 
5 x 2. præmie består af 2 billetter til X-Men Origins: Wolverine, 1 oplukker og 1 undertrøje.

For at vinde de flotte præmier skal følgende spørgsmål besvares:

Hvad er Wolverines superkræfter?
A Metalkløer på håndryggen   B Evne til at flyve  C Kan kravle på væggen

Svar på spørgsmålet ved at sende en SMS til telefonnummer 1225 
med et af følgende svar: kino A, kino B, eller kino C

Svaret skal være modtaget senest den 29. april 2009
Det koster 5 kr. pr. SMS, og du kan max deltage 3 gange pr. dag.
OBS! Ingen fortrydelsesret // Vinderen vil få direkte besked.

WOLvErinE
KonKurrence
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Monsters mod Aliens
Den ultimative kamp

AnimAtion/Komedie

Påskens store familieblockbuster er 
DreamWorks’ animationssatsning Mon-
sters mod Aliens. Den handler om pigen 
Susan Murphy, der ganske uventet får en 
meteor fyldt med rumsnask i hovedet, så 
hun på mystisk vis vokser til 15 meters 
højde. Militæret griber dog straks ind 
og fanger hende, hvorefter hun bliver 

tilbageholdt på et hemmeligt område, hvor militæret har 
indfanget andre monstre igennem årene. Monstergruppen 
består af den geniale Dr. Cockroach med insekthoved, The 
Missing Link som er halvt abe, halvt fisk, den geleagtige og 
usårlige B.O.B og den 175 meter lange larve Insectosau-
rus. Deres tid i forvaring får dog en brat ende, da en mys-
tisk robot fra det ydre rum lander på Jorden og begynder 

Aktuelle Film Filmomtaler // Premiereliste  s. 16-32
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Prem
iere

at indtage landet. Som en sidste udvej og under ledelse af 
general W.R. Monger lægger monstrene en plan for, hvor-
dan de skal få bugt med rumvæsnerne og redde Jorden fra 
den nært forstående udslettelse.
DreamWorks har et glimrende katalog, når det kommer til 
vellykkede animationsfilm for både børn og voksne. De tre 
Shrek-film (2001-07) om den grønne trold og hans venner 
Æslet og Fiona, har indspillet over 13 milliarder kroner på 
verdensplan, og sidste år gav Kung Fu Panda den gas og 
indspillede over 3,5 milliarder kroner. Så animatorerne fra 
DreamWorks ved, hvad de gør, når de giver os deres seneste 
skabning: Monsters mod Aliens.
Monsters mod Aliens vises med både original og dansk tale, 
og de engelske stemmer leveres af blandt andre Seth Rogen,
Keifer Sutherland og Reese Witherspoon.

Aktuelle FilmMonsters mod Aliens

Premiereliste

inFo

monsters mod Aliens Animation/Familiefilm UIP 03.04.2009
Fri os fra det onde Thriller/Drama Filmcompagniet 03.04.2009
Fast & Furious Action UIP 03.04.2009
inkheart Familiefilm/Adventure Disney 03.04.2009
Boy A Drama Miracle Film 03.04.2009
the Reader Drama Sandrew Metronome 08.04.2009
de vilde hjerter Dokumentar Copenhagen Bombay 17.04.2009
Sunshine Cleaning Komedie/Drama Filmcompagniet 17.04.2009
the Boat that Rocked Komedie UIP 17.04.2009
Gran torino Drama Sandrew Metronome 17.04.2009
Biernes hemmelige liv Drama Fox 17.04.2009
Knowing Thriller/Drama Nordisk Film 17.04.2009
Underworld: Rise of the Lycans Action/Gyser Sony 24.04.2009
Velsignelsen Drama Nordisk Film 24.04.2009
mumitroldene: Farlig midsommer Familie/Komedie/Anim. Scanbox 24.04.2009
Baader meinhof Komplekset Drama/Thriller Nordisk Film 24.04.2009
17 Again Komedie Filmcompagniet 24.04.2009
the duchess Drama Sandrew Metronome 24.04.2009
X-men origins: Wolverine Action/Adventure/Sci-fi Fox 29.04.2009

82.8%

titeL GenRe CopyRiGht pRemieRe

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!

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

Se trailers og 
anmeld filmene på
www.kino.dk

Kino.dk tager forbehold for ændringer af premieredatoer, idet premierer på film 
ændrer sig konstant.  Se en opdateret liste over premierefilm på www.kino.dk.

Buzz-o-meteret er et udtryk for, hvor meget danskerne glæder sig til en bestemt film. Det udreg-
nes 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. Resul-
tatet 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.

265 
stemmer

org.titel Monsters vs. Aliens  instruktører Conrad Vernon, Rob Letterman  Land USA  Produktionsår 2009  Spilletid 100 min. 
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ORD Stine Teglgaard 

featuRe 3d-film / monSTerS mod alienS

Lige siden filmmediets barndom 
har man forsøgt at skabe ægte 
tredimensionelle billeder. Udviklin-
gen har bevæget sig fra fænomen-
status til glemt modelune gennem 
de sidste fem årtier, men nu lader 
det til, at film i 3D igen er ved at 
slå igennem blandt det brede pub-
likum. Kino.dk kigger nærmere på 
fænomenet.

i biografen

HeR kan Du pt. se 
Digitale 3D-film i 
DanmaRk

• Klovborg Kino
• fotorama i Viborg 
• Kinorama Sønderborg
• Palads og imperial i København 
• Biocity i Århus, odense og aalborg
• flere biografer ventes at følge

03434	3D i biografen  041

ORD Daniel Bentien  FOTO Fox

X-Men Origins: Wolverine
bringer årets Oscar-vært Hugh 

Jackman tilbage i den rolle, 
som gjorde ham verdenskendt. 

Wolverine har altid været den 
mest populære af de udstødte 

X-Men, og nu er han aktuel i en 
film, der fortæller om hans be-

mærkelsesværdige fortid.

• Set første gang i 1974 i 
Incredible Hulk #180
(da. 1980), men medlem af   
X-Men året efter i Giant-Size   
X-Men.

• Hed på dansk Jærven, indtil
de danske oversættere efter-  
hånden gik over til at bruge de 
engelske navne.

• Wolverine er en mutant, det vil 
sige et menneske, som er   
anderledes fra andre 
mennesker ved, at hans DNA   
har en fejl, der giver ham super-
kræfter.

FacTs

FeaTuRe WOlveriNe

04040	Wolverine

Den

ORD Tim K. Christensen  FOTO Arkiv

I over 40 år har han vandret gennem livet som et 
stykke levende mytologi. Gennem en ensom barn-
dom, ti års teaterundervisning, succesrige spaghetti-
westerns, et forlist ægteskab og hæder som instruktør. 
Sejlivet, vejrbidt og umulig at knække har ”Clinten”
båret det samme karvede udtryk gennem det hele. 
Som var hans liv én lang legende. Og som vidste 
han det fra starten.

llerede i 70ernes midte, da han sad i ilde-
varslende stilhed i et talkshow på BBC, 
mærkede man, at der var noget ved ham. 
Noget legendarisk. Midt i interviewet spurg-
te værten, Terry Wogan:

”Er du virkelig sådan en tough guy?” 

Eastwood stirrede roligt tilbage. Mens han rullede en cigaret 
mellem fingrene.

”What do you think?” sagde han og knipsede cigaretten op i 
luften.

Uden at bryde øjenkontakten strøg han samtidig en tændstik, 
løftede den til munden, og greb cigaretten mellem læberne. 
Da han i stilhed drog sit første knitrende hvæs, tabte Wogan 
kæben.

Den dag stod legenden om ”Clinten” mejslet ind i historien. 
Siden har han i over 40 år vandret sin ensomme cowboyfærd 
gennem livet, og hen over filmlærredet, med en cigar i mundvi-
gen. Og legenden lever stadig.

Det stod helt klart, da han for nylig, i en alder af 78 år, atter 
tonede frem i et talkshow, The Daily Show. Det var i forbindelse 
med hans nye film, Gran Torino, der har slået rekorden som den 

mest indtjenende film i Eastwoods spektakulære karriere. Og 
der sad han så med det samme tidløse stenansigt, da tv-værten 
komplimenterede ham overstrømmende for filmen:

”Du er en af de fyre, uanset hvad du gør, så vil jeg altid se dine 
projekter. Du har optjent den ære. Du laver ikke lort.”

Eastwood så lige på ham. Og sagde:

”Du er en sentimental mand.”

Flere ord behøver man ikke, når man er ”Clinten”, legenden, der 
blev kendt på at stryge tæt på alle sine replikker i sin første store 
film. Det gav karakteren mere mystik, sagde han. Sådan er Clint. 
Men hvad gemmer der sig så bag den tavse facade? Hvad er 
egentlig historien om dette vejrbidte menneske?

Den ensomme ulv
Legenden tager sin begyndelse i Californien, hvor den lille purk 
i 30erne levede et rakkerliv på farten. Depressionen var sat ind, 
og Clints far var tvunget til at slæbe hele familien derhen, hvor 
arbejdet var. I de barndomsår nåede Clint at gå i ti skoler, og her 
begyndte hans liv som ensom ulv. Kun én ting var virkelig godt, 
har han senere sagt:

”Da jeg altid var den nye dreng, legede jeg ofte alene, og på den 
måde bliver ens fantasi meget aktiv. Jeg skabte små mytologier 

SejlIvede

A

pORTRæT clint eAstwood
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ORD Lea Katrine Dam  FOTO Stefano Galli

Fri os fra det onde er en allegori om angsten for ”de frem-
mede”. Instruktøren Ole Bornedal har lavet et tankevæk-
kende absurd drama med Lasse Rimmer og Lene Nystrøm
i hovedrollerne. Kino.dk har mødt instruktøren i København.

en jyske provinsielle brutalitet er udgangs-
punktet for Ole Bornedals nye film. Født og 
opvokset i provinsen nord for Aalborg kender 
han netop selv til den. Den direkte tale og til-
gang, indbyggerne har til hinanden, står derfor 
centralt hos karaktererne i Fri os fra det onde.
”Jeg kan ikke undgå at have en slags kær-

lighed til den brutalitet og til den direkthed, altså hvor en spade 
er en spade. Det man siger, er det man siger. Der er ikke nogen 
hemmeligheder, for det er sådan set lige på og hårdt.”

Der er heller ingen underliggende psykologiske forklaringer på, 
hvorfor karaktererne agerer, som de gør i filmen. De er kun det, 
der står skrevet i manuskriptet, og det fik Bornedal til at vælge 
helt nye ansigter til hovedrollerne. Ansigtsudtryk, der sjældent 
er set på et filmlærred før.
Lasse Rimmer, Lene Nystrøm og Jens Andersen, kendt fra 
stand-up scenen, Aqua og Polle fra Snave, spiller sammen i 
det emotionelt autentiske drama.
”For mig var det nogle helt nye interessante ansigter. Jens An-
dersen har ikke set sådan ud før, Lene Nystrøm har aldrig set 
sådan ud før, og Lasse Rimmer har helt sikkert heller aldrig set 
sådan ud før.”

Ekstreme og karikerede
Fri os fra det onde er et emotionelt nærstudie, for at bruge 
Bornedals egne ord, hvor relativt almindelige mennesker plud-
selig bringes ind i en fuldstændig grotesk situation, der ikke 
lige er til at komme ud af igen. 
”I yderste grad har vi forsøgt først og fremmest at lave nogle 

Født Hans Ole Bornedal den 26. 
maj 1959 i Nørresundby.

Begyndte i 1981 at lave radio på 
P4 for Danmarks Radio.

Har været tekstforfatter og 
instruktør på flere tv-udsendelser 

og serier. Direktør for Aveny 
Teatret i København fra 2001-05.

Har instrueret seks spillefilm

Nattevagten (1994)
Nightwatch (1997)
Jeg er Dina (2002)

 Vikaren (2007)
Kærlighed på film (2007)
Fri os fra det onde (2009)
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cph:pixEn
filmfEstival 
forbErEdEs

år en filmfestival åbner portene op for et filminteres-
seret publikum, er det med meget mere end blot tal-
rige film fra hele verden. Der er ofte rød løber, mas-
sive bannere, plakater og medarbejdere bag diske, 

som deler gratis festivalsprogrammer ud. For slet ikke at tale om 
alle de fancy fester, atmosfæriske arrangementer og prangende 
prisuddelinger. Sådan skal det også være, når København læg-
ger by til en ny filmfestival, nemlig CPH:PIX.

Fælles for disse filmfestivaler, uanset om de afholdes i Køben-
havn, Odense eller Århus, er, at der ligger en masse forberedende 
arbejde i at få det hele til at klappe, når det skal. Det handler altså 
om mere end programplanlægning af filmkørsler. Det praktiske 
skal i den grad koordineres, og der skal handles hurtigt, fordi fes-
ter for flere tusinde mennesker arrangerer ikke sig selv.

Et biografmøde
Det gør udsmykningen af biografer heller ikke. Det er Dagmar 
Teatret i København, der er base for størstedelen af filmpro-
grammet under festivalen, så den skal i høj grad emme af CPH:
PIX med et boom af bannere, logoer og festivalstemning. Det 
betyder flere møder mellem de involverede marketingfolk.

Et af disse møder foregår en vinterkold onsdag i februar, hvor 
kino.dk er med i Dagmar for at overhøre samtalen mellem to 
gange Per, den ene med efternavnet Hedegaard - en lyshåret 
fyr, der er marketingchef for CPH:PIX - den anden med efter-
navnet Jakobsen, som har mørkt hår og er iført en stribet bluse, 
og som er ansat af Nordisk Film Biografer. Han skal sørge for, at 
biograferne ser indbydende ud. Per Jakobsen ankommer sam-
men med dekorationschefen Camilla Pabian, der tager noter 

undervejs, og Per Hedegaard flankeres af PIX-koordinator 
Lars B. Frahm. 

Per Hedegaard åbner samtalen med et forslag om at lade et 
banner løbe som et lilla bånd over facaden af Dagmar. De andre 
er med på idéen, men Per Jakobsen lægger vægt på, at der 
skal være plakater af film og af festivalens logo i god tid: ”Et af 
problemerne er ofte, at plakaterne er kommet for sent på. Folk 
skal vide, at der sker noget meget tidligere. Vi skal også have en 
ordentlig disk. Ikke bare plakater der er sat op på et stykke tykt 
pap - det skal være en disk, der er designet til lejligheden. Ellers 
ser det uprofessionelt ud.”

Lars B. Frahm forsikrer, at plakaterne nok skal være færdige tre 
uger før, festivalen begynder. Camilla byder ind med endnu en 
idé til den vigtige eksponering af festivalen: ”Kunne man ikke 
lave mindre, simple plakater, der sættes oven på filmplakater og 
indikerer, at der er tale om CPH:PIX?” 
Det er nok ikke nogen dårlig idé, for publikum skal kunne gen-
kende festivalens udseende fra begyndelsen, fordi den er ny i 
klassen. Opmærksomhed er vigtigt, og den kan også skaffes 
gennem nogle huskværdige fester, som festivaldeltagerne tager 
med sig i mindebogen.

Fest og farver
Derfor har CPH:PIX sin egen konceptudvikler til de store events. 
Han hedder Emil Thorup, og han skal have alle festerne til at 
hænge sammen økonomisk og kvalitetsmæssigt. Den slanke 
mand med tætsiddende bukser og charmeklud om halsen har 
tre vigtige fester, som han skal stå for: Åbningsgallaen i Imperial 
Biografen den 16. april, som kun er for filmfolk, den store pub-

N

CPH:PIX er navnet på Københavns nye filmfestival, der foregår fra 
den 16. til den 26. april, og er en fusion mellem NatFilm Festivalen og 

Copenhagen International Film Festival. Kino.dk var med på sidelinjen for 
at følge forberedelserne til Hovedstadens største filmbegivenhed.

likumsfest dagen efter, og endelig afslutningsgallaen den 25. 
april, som kun er for spidserne inden for filmbranchen. 

Da kino.dk møder Emil er det i en gammeldags barbersalon i 
Borgergade i det indre København, hvor mænd kan blive klippet 
og barberet, mens man nyder en espresso og et glas whisky. Ind-
retningen ligner noget fra 30erne, og det er ikke tilfældigt. Temaet 
for festerne bliver nemlig Depressionen i 1930erne. For at få den 
bedst mulige fest har Emil sat et møde op med den prominente 
festkonge Jean von Baden, der lever af at lave events, er dj og 
selvudnævnt joker. I en periode har Jean fået mere presseomtale 
end Kronprinsen, som han i øvrigt også kender. 

Samtalen flyver hurtigt mellem de to kvikke festaber: ”Op-
levelsesøkonomi i krisetider er den nye verdensøkonomi,” 
siger Emil, mens Jean bliver klippet. Jean giver ham ret, og 
på et splitsekund har han brygget en aften sammen: ”Publi-
kumsfesten skal afholdes i Odd Fellow palæet, hvor omkring 
1.500 mennesker skal give den gas. Der skal være en dress-
code, der signalerer 30er-tøj, en masse drikkevarer, kendte 
dj’s a la Anders Trentemøller, og så skal der selvfølgelig 
være storskærme med trailers for festivalens film.”

Så hurtigt kan det gå, og efter lidt pingpong afslutter Emil med at 
konkludere, at CPH:PIX skal være Nordeuropas svar på Cannes 
Filmfestivalen med ultraglamour på en mere nedtonet måde. 
Mødet mellem de to er slut, espressoen er drukket, og den 
egentlige opsætning af festivalen kan begynde.

Læs Christian Monggaards klumme 
om filmfestivaler på side 74

• Der bliver vist over 170 film på CPH:PIX.

• 10-12 film vil især være i fokus, nemlig de udvalgte konkur-
rencefilm af debuterende filminstruktører, der dyster om 
festivalens hovedpris NEW TALENT GRAND PRIX med en
førstepræmie på 50.000 euro eller cirka 373.000 kroner. 
Derudover uddeles Politikens Publikumspris, som giver 
økonomisk støtte til distribution og lancering i Danmark.

• Navnet CPH:PIX henviser til CPH:DOX, som er Københavns 
dokumentarfilmfestival. PIX er en forkortelse af pixels, der er
et teknisk begreb for grafikken i computerspil, men lyder 
også som pics, pictures eller billeder. Både film og com-
puterspil er i fokus, og blandt andet vil CPH:PIX afholde 
et arrangement, hvor forholdet mellem de to medier bliver 
afdækket, og undervejs bliver der sat fokus på 3D-film.

• CPH:PIX er en fusion mellem NatFilm Festivalen og Copen-
hagen International Film Festival.

• Festivalen foregår i København i perioden 16. til 26. april.

facts om
cph:pix

ord Daniel Bentien  foto CPH:PIX

rEportagE cph:pix
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Kino.dk kobler ud og brænder gummi af 
i forbindelse med premieren på Fast & Furious.

Enhver actionfilm med respekt for sig selv har lyden af hvinende dæk og 
hjulspind som et minimum, men nogle film gør en særlig dyd ud af det 
foretrukne transportmiddel på det store lærred. Biljagter er med andre ord 
ikke til at komme uden om, når spænding er lig med fart og fare - ingredienser, 
der findes til overflod i vores bud på filmhistoriens 10 fedeste af slagsen.

ORD Søren Søndergaard  FOTO Arkiv

TOp 10 biljagter

Filmhistoriens måske største biljagt 
med smadrede politibiler i hobetal og 
Jake og Elwood Blues på flugt i deres 
Bluesmobile (en ombygget politibil af 
mærket Dodge Monaco). Nøgleordet 
er ravage, og dele af Chicago blev 
lukket, så man kunne blæse gennem 
centrum med 160 km/t.

The Blues Brothers (1980)

I en Pontiac Le Mans racer Gene 
Hackman gennem Brooklyn for at 
indhente et tog - seks minutter og 4,6 
kilometer senere er jagten slut. I mel-
lemtiden har man oplevet filmhisto-
riens mest realistiske biljagt fuldendt 
af uventede kollisioner, der ikke stod 
i manuskriptet.

The French Connection (1971)

Mere et racerløb end en egentlig bil-
jagt, men opfindsomheden og farten 
får Days of Thunder (1990) til at ligne 
kravlegården på køreteknisk anlæg. 
Theodor Fælgen og ikke mindst racer-
bilen Il Tempo Gigante er uforlignelige 
i den bedste norske dukkefilm, du no-
gensinde vil få at se.

Bjergkøbing Grand Prix (1975)

Arnold Schwarzenegger er god at 
have i baghånden, når man som teen-
ager jagtes af en ond Terminator gen-
nem Los Angeles. Og ingen formår at 
mikse motorcykler, lastbiler og Guns 
n’ Roses bedre end James Cameron.

Terminator 2 
Judgement Day (1991) Quentin Tarantinos film om en flok pi-

ger der snakker, snakker og snakker. 
Ventetiden er dog det hele værd, da 
filmens afsluttende biljagt endelig 
går i gang.

Death Proof (2007)

Man byggede en motorvej til formålet, 
filmede i tre måneder og smadrede 
300 biler. Ikke alt fungerede i den 
anden Matrix-film, men den sjældne 
kombination af biljagter og ninja-
sværd hører blandt trilogiens abso-
lutte højdepunkter.

The Matrix Reloaded (2003)

Brutal, kompromisløs og ustoppelig. 
En gruppe fremtidspunkeres forsøg 
på at indhente en vred Mel Gibson, og 
ørkenens sidste dråber benzin resul-
terede i en af de mest dynamiske og 
indflydelsesrige biljagter nogensinde.

Mad Max 2
The Road Warrior  (1981) Få filmproducenter bruger mærker 

som Mercedes, Audi og BMW til 
biljagter, men denne thriller er en 
undtagelse. Bag rattet sad Formel 1-
kørere, og Robert De Niros skræmte 
ansigtsudtryk i flere scener skyldes 
efter sigende ikke godt skuespil men 
ægte panik.

Ronin (1998)

02 03 04

05 06 07

08 09 10

40 år gammel og stadig biljagternes 
biljagt. Steve McQueen kører en 
Ford Mustang helt ud i 10 minutter, 
imens San Franciscos gader lægger 

01 Bullitt (1968)
scene til en forfølgelse, der handler 
mere om hastighed end ødelæg-
gelse. Høj fart, høj klasse.

De 10 BeDsTe
BilJaGTeR

Hvorfor nøjes med fart, tempo 
og smadrede biler, når man kan 
forbedre den klassiske model med 
drabelige stunts og springe fra bil 
til bil? Især når det forvandler en ef-
fektiv og enkel biljagt til popcorns-
kunst i høj fart.

The Fast and the Furious (2001)

ER Du Enig i vOREs TOp 10?gå ind på www.kino.dk
og sammensæt din egen top 

10 over de fedeste biljagter i 
filmhistorien.
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Familie-kinoKonkurrence

Vind flotte præmier til DreamWorks’ 
Monsters mod Aliens ©, der har premiere den 3. april.

Problemer med Aliens ? Få en Monsterløsning.

EN MONSTERSTOR FILM
www.monstersmodaliens.dk

Fra Skaberne af ogFra Skaberne af og

Se også ugentligekonkurrencer påwww.kino.dk

Monsters vs. Aliens ™ & © 2009 
DreamWorks Animation L.L.C. 

All Rights Reserved.

Se filmens trailer på 
www.monstersmodaliens.dk

Vi udlodder 5 præmier, som er en samlet pakke med 
følgende indhold: 2 billetter til filmen, 1 hoppebold, 

1 par børnehjemmesko, 6 badges.

For at vinde de flotte præmier 
skal følgende spørgsmål besvares:

Før hun blev til Gigantika, 
hvad var så hendes rigtige navn?

1 Sofie 2 Sarah 3 Susan

Svar på spørgsmålet ved at sende en SMS til telefonnummer
1225 med et af følgende svar: kino 1, kino 2, eller kino 3

Svaret skal være modtaget senest den 20. april 2009

Det koster 5 kr. pr. SMS, og du kan max deltage 3 gange pr. dag.
OBS.: Ingen fortrydelsesret. Vinderen vil få direkte besked. 

Der var engang. Sådan 
begynder de fleste eventyr. 
Men der er også andre ting, 

der går igen i et rigtigt 
eventyr, uanset om det er 

på film eller i klassisk bog-
form. Det kan være magiske 
genstande, fabeldyr, prøvel-

ser eller tallet ’3’. Lige så ofte 
er det samlingen af person-
er, der optræder i historien. 

I forbindelse med den nye 
eventyrfilm Inkheart, der 

symptomatisk har premiere 
den 3. april, præsenterer kino.
dk fem karaktertyper, der ofte 
indgår i et rigtigt filmeventyr. 

Det er ganske vist.

Helten er ofte en godhjertet ung mand, 
der ikke ser ud af meget, men viser sig 
at besidde mod og dygtighed nok til at 
besejre modstanderen samt vinde pigen 
og det halve kongerige. I filmens verden 
er typiske eksempler på helte Star Wars’
(1977) Luke Skywalker, der er en al-
mindelig bondedreng til at begynde 
med og ender med at blive mægtig 
Jedi-ridder. Alternativt er helten en 
pige som i Alice i Eventyrland (1951).
Andre helte Aladdin, Shrek, Kung Fu 
Panda og Frodo fra Ringenes Herre
(2001-03).

Hjælperen er ofte heltens bedste ven 
og rejsekammerat. Helten kan sjæl-
dent klare sin færd uden hjælperen, 
så denne er en vigtig brik i et even-
tyr. I Ringenes Herre-trilogien er Sam 
hjælperen, som rejser sammen med 
Frodo for at destruere den mægtige 
Ene Ring.
Andre hjælpere Aben Apu fra Alad-
din (1992) og musene Tim og Bum fra 
Askepot (1950).

Helten skal score en sød pige, som 
mange gange er spærret inde som i 
Shrek (2001), hvor trolden Shrek hjælper 
Prinsesse Fiona ud af dragens slot. I 
klassiske folkeeventyr er prinsessen 
kun flygtigt med, fordi hun først bliver 
reddet til sidst, men i filmeventyr er 
hun tit en biperson eller rent faktisk en 
hovedperson som i Shrek.
Andre prinsesser i nød Prinsesse 
Leia fra Star Wars og Snehvide i Sne-
hvide og de syv små dværge (1939).

Heltene er uslebne diamanter, som har 
et mægtigt potentiale. Men det kræver 
en læremester at vække en ægte helt. 
Sådan en optræder typisk i form af en 
ældre mand, som i løbet af fortællin-
gen må lade livet, så helten kan blive 
ny mester. Det er i hvert fald usandsyn-
ligt, at Eragon kunne klare alle strabad-
serne uden hjælp fra sværdfægteren 
Brom i Eragon (2006).
Andre læremestre Gandalf fra Ringenes 
Herre, Obi-Wan Kenobi samt Yoda fra 
Star Wars.

Alle helte har en modstander, der skal be-
sejres. Modstanderen repræsenterer det 
onde, hvor helten er symbol på det gode. 
Den hvide heks fra Narnia: Løven, Heksen 
og Garderobeskabet (2005) giver de tre 
børn kamp til stregen og er ondskabsfuld 
som bare pokker. I sidste ende vinder 
helten altid over sin modstander, og en 
ægte eventyrslutning kan indtræffe. 
Andre onde modstandere Havhek-
sen Ursula fra Den lille havfrue (1989), 
Vestens heks fra Troldmanden fra Oz og 
Lord Voldemort i Harry Potter.

Monsterjægerne er titlen på en kommende dansk 
familiefilm. Den handler om en 12-årig dreng, der til 
at begynde med ikke tror på monstre, indtil han sam-
men med sin lillebror opdager det frygtede Skygge-
monster. Skyggemonstrets dronning bevæger sig fra 
person til person via kys og efterlader sine ofre med 
deres personlighed helt forandret - ofte i en tilstand 
af total uansvarlighed. De samler to venner, og for at 
overvinde deres fjende bliver de Monsterjægerne! 
Filmen har premiere 9. oktober i år.

FamilieFilm i april

3. april
• Inkheart
• Monsters mod Aliens (original og dansk version)

24. april
• Mumitroldene: Farlig midsommer
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Gaming Nyt i spilverdenen // The Godfather II  s. 66-67

GamingThe Chronicles of Riddick... // Little King’s Story // Monsters vs. Aliens: The Video Game

De svenske spiludviklere fra Starbreeze Studios gjorde i 2004 det 
umulige og transformerede to gennemsnits science fiction-film til 
et fremragende, kritikerrost computerspil. Der var tale om spillet 
The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay, der fulgte 
den farlige forbryder Richard B. Riddick, mens han er fange i 
fængslet Butcher Bay, før handlingen i filmene Pitch Black (2000) 
og The Chronicles of Riddick (2004). Nu er Starbreeze Studios 
tilbage med endnu et kapitel i serien, hvor Riddick befinder sig på 
et rumskib kaldet Dark Athena. Ligesom sin forgænger lægger 
filmenes stjerne Vin Diesel stemme til Riddick, hvilket giver den 
helt rette rå ånd, og actionsystemet kombinerer stadig hårdkogt 
førstepersonskampe med snigmord og modangreb. Men der er 
også flere fornyelser, og blandt andet er der mulighed for online-
spil og klassisk multiplayer.

The Chronicles 
of Riddick: 
Assault on Dark Athena

I Diesels fodspor

First person shooter

info

Little King’s Story er et rigtigt eventyr. Det er historien 
om Corobo, en ung, genert fyr med få venner. En dag 
snubler han over en mystisk krone, mens han er i skoven 
i nærheden af den landsby, han bor i. Corobo opdager 
snart, at kronen giver ham evnen til at charmere en hvilken 
som helst person og få dem til at adlyde hans mindste 
vink. Pludselig dukker ridderen Howser op og fortæller 
Corobo, at han nu er konge over landsbyen og må tage 
sin opgave alvorlig. Han vender tilbage til sin landsby 
som en konge og påbegynder stedets forvandling fra lille 
landsby til fantastisk kongerige. Det er kombinationen af 
forskellige spilelementer, der skiller Little King’s Story ud 
fra den store mængde eventyrspil, og blandingen af simu-
lationsspil, realtidsstrategi og rollespil, og som konge må 
spilleren overvinde rivaliserende kongeriger for at skabe 
et samlet dømme.

info

Little King’s 
Story
Skab dit kongerige

rollespil/simulation

Platform Nintendo Wii  Udgivelse 24. april
Udvikler Rising Star Games  Udgiver Bergsala

Platform Xbox 360, PlayStation 3, pc  Udgivelse 7. april
Udvikler Starbreeze Studios, Tigon Studios  Udgiver Atari 

I 2006 blev det første spil, baseret på Frances Ford Coppolas 
gangstertrilogi The Godfather 1-III (1972-90), udgivet. Nu er 
spillet baseret på film nummer to klar. Vi er på aftenen, hvor 
den cubanske revolution bryder ud, og hvor et stort gang-
stertræf i Havana tager en blodig drejning. Dominics families 
don bliver dræbt, så han må tage tøjlerne og lede sin sårede 
familie. Herefter følger snart en hurtig succes, og Dominic 
øjner en gylden mulighed. Han skal arbejde for Corleone-
familien, der beder ham om at genetablere deres forretninger 
i New York og udvide dem til Miami. The Godfather II byder 
på helt nye muligheder fra det meget actionorienterede første 
spil, så nu er det lige så vigtigt at være strategisk og styre et 
hold af håndlangere for at vinde den optrappende mafiakrig.

The Godfather II
På job for familien Corleone

action

info

Platform Xbox 360, PlayStation 3, pc  Udgivelse 7. april
Udvikler EA Redwood Shores  Udgiver EA Games

film og gaming hænger efterhånden mere 
og mere sammen. De cinematiske mellem-
sekvenser, der binder spillet sammen histo-
riemæssigt, bliver gradvist flottere og mere 
filmiske i deres udtryk. Også selve spillenes 
grafiske udtryk emmer af filmisk inspiration. 

I dette nummer ser vi på tre spiltitler, som i 
en filmisk forstand står ud fra resten. Action-
spillet The Godfather II er en direkte spilma-
tisering af en af verdens bedste film, og The 
Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athe-
na er efterfølgeren til et spil, mange mener, 
overgår sit filmiske forlæg. Familiespillet 
Little King’s Story ligger i naturlig forlæng-
else af de mange eventyrfilm i påsken, og 
Monsters vs. Aliens The Video Game lader 
spilleren tage styringen over karaktererne 
fra aprils store animationsfilm.

Påskens helt store blockbusterfilm tegner til at blive Mon-
sters mod Aliens. Den visuelt overdådige 3D-animationsfilm 
er derfor iøjefaldende at overføre til videospillets verden, så 
det er muligt at indtage rollerne som filmens hovedpersoner. 
Det betyder, at spilleren får lov til at styre Missing Link, der 
er halvt abe, halvt fisk, Susan Murphy, der er 15 meter høj 
og B.O.B., som er geléagtig og usårlig. Der er også hjælp 
at hente fra kæmpeinsektet Insectosaurus og den hyperin-
telligente Dr. Cockroach, når de onde rumvæsner skal have 
én på nakken. Der er 20 baner at boltre sig på med mange 
forskellige opgaver, der skal løses undervejs, så det er både 
muligt at hoppe forbi Golden Gate-broen i San Francisco og 
undersøge det store Gallaxhar-rumskib. Det bedste af det 
hele er, at man kan spille sammen med sin bedste ven i coop 
og derved få ekstra underholdning for pengene.

Læs omtalen af filmen på side 17

info

Monsters vs. 
Aliens: The 
Video Game
Spil som et ægte monster

platForm/Familie

Platform Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 2, Nintendo Wii, DS og pc 
Udgivelse 27. marts Udvikler Beenox  Udgiver Activision

Vind EA Games’ nye Godfather II-spil og hele 
The Godfather-filmtrilogien på Blu-ray!

KonKUrrence

Vi udlodder 3 Godfather ii-spil med eget valg 
af format (Xbox 360, PlayStation 3, pc) og 3 
The Godfather-trilogien på Blu-ray.

For at vinde en pakke med spil og film skal 
følgende spørgsmål besvares:

Hvad hedder hovedpersonen, der spilles af Al 
Pacino, i The Godfather II-filmen?

X Michael Corleone
Y Tommy DeVito
Z Tony Montana

Svar på spørgsmålet ved at sende en SMS til 
telefonnummer 1225 med et af følgende svar: 
kino X, kino Y, eller kino Z

Svaret skal være modtaget 
senest den 29. april 2009

Det koster 5 kr. pr. SMS, og du kan max deltage 3 gange pr. dag. 

OBS.: Ingen fortrydelsesret.

Vinderen vil få direkte besked og vælger her, hvilket format 

spillet skal have.

Se også ugentlige konkurrencer på 

www.kino.dk
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BIOGRAFPREMIERE 3. APRIL

SE DEN I BIOGRAFER OVER HELE LANDET.
København: Empire Bio, Grand Teatret, CinemaxX

Århus: CinemaxX, Øst for Paradis
Odense: CinemaxX, Café-Biografen

Hillerød: Café Slotsbio, Kolding Nicolai biograf og café
Samt:             

Albertslund
Ballerup
Birkerød
Gentofte
Gladsaxe

Kastrup
Park Bio
Vanløse
Værløse

Biocity, Ålborg
Frederikshavn

Helsingør
Hjørring
Holbæk

Holstebro
Horsens

Køge
Middelfart

Nykøbing F
Næstved
Roskilde

Rønne
Silkeborg

Skive
Slagelse

Struer
Svendborg

Sønderborg
Vejle

Viborg

fofdo_helsides_bio_208x278.indd   1 20/03/09   13.11
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Billetsalg // Trailers // Anmeldelser // Kommende film www.kino.dk

Debat

0�

Vidste du, at du på www.kino.dk kan se de seks største dagblades dom over 
ugens premierefilm hver fredag? 

Her samles alle anmeldernes stjerner, så du kan blive inspireret og sammen-
ligne de forskellige avisers mening. Du kan også selv tage kampen op med de 
professionelle anmeldere ved at give din egen mening til kende og fortælle hele 
Danmark om de film, man skal holde sig fra, og de biografoplevelser man bare 
ikke må gå glip af.

God fornøjelse!

Anmeldelser på 
www.kino.dk

invitér dine venner 
med i biografen via vores 

Facebook-applikation

Skal du i biografen i efterårsferien eller 1. juledag? Allerede nu kan du se, hvilke 
film du kan købe eller bestille billet til via Kino.dk i resten af 2009.

Over 150 spændende, morsomme, uhyggelige, romantiske, dramatiske og 
actionfyldte titler er på programmet - så gå på opdagelse og se hvad hele 
biografåret byder på.

dAnmArks største 
PrEMiErELisTE

Premiere 
12. juni

Premiere 
1. juli

Premiere 
28. august

Premiere 
13. november

Premiere 
3. juli

Premiere 
6. november

Premiere 
25. oktober



Annonce

Gi’r dig noget at tygge på...
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Buzz Gossip // Filmnyheder  s. 08-14

Den 37-årige danske instruktør Asger Leths første fiktionsfilm 
bliver med én af Hollywoods største stjerner i hovedrollen. Fil-
men har arbejdstitlen Cartel, og Sean Penn (der i år vandt en 
Oscar for sin præstation i Milk) skal spille en mand, hvis hustru 
myrdes i Mexicos hårde miljø. Netop hårde miljøer fik Asger 
Leth tæt ind på kroppen, da han indspillede dokumentarfil-
men Ghosts of Cité Soleil (2006) om bander i Haitis hoved-
stad, og nu skal erfaringen altså omsættes til fiktion. Det er 
endnu uvist, hvornår Cartel bliver at se i biografen.

Leth	scorer	Sean	Penn

Vi kan alle se frem til en kommende animationsfilm om hele 
Danmarks Olsen-Banden. Det er A.Film, der producerer, 
og den foreløbige arbejdstitel hedder Olsen-Banden på 
de bonede gulve. Filmen har forventet premiere i 2010, og 
manuskriptet bliver skrevet af den tidligere Østkyst Hustler 
Nikolaj Peyk, som også har skrevet Jul på Vesterbro sam-
men med Anders Matthesen. Samfundssatiren er en vigtig 
del af de gamle Olsen-Banden-film, og Peyk er fast besluttet 
på at opdatere den bidende kritik af 1960erne og 1970erne 
til den moderne tidsånd. A.Film har tidligere stået bag Terkel 
i knibe (2004) og Rejsen til Saturn (2008), som begge er to-
talt kompromisløse i deres tegnestil og indhold, så når Egon, 
Benny og Kjeld får et skud A.Film, bliver det interessant at se, 
hvordan de folkekære karakterer kommer til at tage sig ud.

Olsen-Banden 
som	animation

Harry, Hermione og Rons sjette eventyr kommer endelig i bio-
graferne den 17. juli. Indtil da har vi på www.kino.dk bedt vores 
brugere om at stemme på, hvilken af seriens bøger og film, der er 
de bedste. Resultatet tyder på, at både filmene og bøgerne bare 
bliver bedre og bedre. 

Mest populære
Potter-bøger	og	-film

De tre mest populære bøger var
37% Harry Potter og Dødsregalierne
20% Harry Potter og Halvblodsprinsen
12% Harry Potter og Flammernes Pokal

De mest populære film var
33% Harry Potter og Flammernes Pokal
27% Harry Potter og Fønixordenen
25% Harry Potter og Fangen fra Azkaban



Annonce

Nu hos Sonofon
Abonnement fra 199,-  pr. md.*

*Min. pris for 6 mdr. 4.442 kr.  
Prisen gælder ved oprettelse af Shaker el. Limbo. iPhone er låst og kan kun 
bruges på Sonofons net de første 6 mdr. Herefter kan låsen ophæves gratis.
Ophævning før 6 mdr. koster 500 kr.

TM & © 2009 Apple Inc. All rights reserved.
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Buzz Gossip // Filmnyheder

Vid$te	du	at...
det amerikanske magasin Forbes 
har kåret de 100 mest magtfulde 
berømtheder, og at disse 25 filmper-
sonligheder var at finde på listen:

Instruktørerne fundet til 
Twilight	2	og	3

01 Oprah Winfrey 

03 Angelina Jolie

06 Johnny Depp

09 J.K. rowling

10 Brad Pitt

11 Will smith

13 steven spielberg

14 Cameron Diaz

17 Jennifer Aniston

21 Madonna

29 Bruce Willis

31 Tom Cruise

34 stephen King

35 Miley Cyrus

44 Leonardo DiCaprio

46 George Lucas

47 Keira Knightley

49 nicolas Cage

51 Matt Damon

54 Jennifer Lopez

55 Ben stiller

57 nicole Kidman

60 reese Witherspoon

64 Daniel radcliffe

67 Gwyneth Paltrow

Vampyrfilmen Twilight blev en stor suc-
ces, ikke mindst hos alverdens teenage-
piger. Optagelserne til Twilight-efterføl-
geren The Twilight Saga: New Moon er 
allerede i fuld gang, og optagelserne til 
den tredje film Eclipse forventes at starte 
direkte derefter. Robert Pattinson, 
Kristen Stewart og Taylor Lautner 
er alle igen at se i de bærende roller og 
suppleres af Dakota Fanning, men in-
struktøren Catherine Hardwicke har tak-
ket nej til at genoptage succesen. I sted-
et bliver det Chris Weitz (American Pie 
(1999) og About a Boy (2002), der skal in-
struere. New Moon forventes at få dansk 
premiere den 20. november i år, mens 
Eclipse forventes til sommer 2010.

Mini-serien Det Onde (1990) er nok mest 
kendt for den modbydelige klovn Penny-
wise (Tim Curry kendt fra The Rocky Horror 
Picture Show, 1975), der fik det til at løbe koldt 
ned ad ryggen. Nu forlyder det, at manuskriptforfat-
ter Dave Kajganich (The Invasion, 2007) er blevet hyret 
til at skrive Stephen Kings over 1100 sider store roman 
om til film. Premieredatoen er ukendt, men Warner Bros. 
står bag produktionen.

Stephen Kings 
onde	klovn	som	film

...og de 5 værste

01 Ondskabens hotel (1980)
02 En verden udenfor (1994)  
03 Carrie (1976)
04 Misery (1990)
05 Sammenhold (1986)
06 The Mist (2007)
07 Den grønne mil (1999)
08 Det Onde (1990)
09 The Dead Zone (1983)
10 Dolores Claiborne (1995)

01 The Mangler (1995)
02 Graveyard Shift (1991)
03 Thinner (1996)
04 Dreamcatcher (2003)
05 Sleepwalkers (1992)

De 10 bedste 
Stephen	King-
filmatiseringer
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BuzzHold øje med: Zac Efron // Filmnyheder

Han er kun 21, men allerede nu har han ti års erfaring bag sig, og kan betegnes 
som en ægte verdensstjerne. I dag kender de fleste ham fra de tre populære 
High School Musical-film (2006-08), hvor han spiller den dansende og syngende 
all-american-teenage-jock Troy. Men Zac kan og skal også udfolde sit talent (og 
bemærkelsesværdige gode udseende) i andre slags roller. Mellem High School 
Musical 2 og 3 indspillede Zac da også filmen Me and Orson Welles (2008), et 
kammerspil med Claire Danes, og i denne måned er han aktuel i ungdomskome-
dien 17 Again. I fremtiden kan vi glæde os til at se ham i genindspilningen af Kevin 
Bacon-klassikeren Footloose (1984).

Zac	Efron
Hold øje med

Zac	-	den	nye	Travolta? Emily	Blunt
Hold også øje med

Den smukke britiske skuespillerinde 
kendt som led fashionista i The Devil 
Wears Prada (2006) er i denne måned 
aktuel i Sunshine Cleaning. 
I 2009 vil vi også kunne se hende 
som selveste Dronning Victoria i The 
Young Victoria og som den kvindeli-
ge hovedrolle i The Wolf Man.

Den smukke Slumdog Millionaire-skuespill-
erinde Freida Pinto kan blive den næste 
Bond-pige. Kilder siger, at den 24-årige 
skønhed er blevet inviteret til en prøve-
filmning på den nye 007-film. Skuespiller-
inden blev opdaget af producenter under 
castingen af Quantum of Solace (2008), og 
efter sin succes i Slumdog er Pinto blevet 
et hot navn i Hollywood. Desuden er Slum-
dog-instruktør Danny Boyle favorit til at 
instruere den næste 007-film, hvilket langt 
fra forværrer hendes chancer.

Pinto	 den	 nye	
Bond-babe?

Så hvad er det, vi kan forvente af Zac Efron, og hvorfor er han ikke 
til at komme udenom? Kan det mon være, fordi Zac på mange 
måder minder om en ung udgave af selveste John Travolta? De 
lynende blå øjne, det mørke hår og det djævelske smil får én til 
at tænke på Travolta som dansende og syngende storcharmør 
i Saturday Night Fever (1977) og Grease (1978). Derudover har de to allerede 
spillet sammen i musicalen Hairspray (2007). 



Annonce

LO??



 013

BuzzGossip // Filmnyheder

Prince of Persia: The Sands of Time er den fulde 
titel på filmatiseringen af det klassiske computerspil. 
Eventyrfilmen, der ligner et nærmest lummert even-
tyr bedømt ud fra de billeder, der er blevet udsendt, 
får ikke premiere før maj 2010. Jake Gyllenhaal 
spiller prins i bar overkrop, og Mike Newell (Harry 
Potter and the Goblet of Fire, 2005) instruerer The 
Sands of Time, hvor prinsens primære opgave er at 
stoppe en altødelæggende sandstorm og naturlig-
vis forsøge at score en prinsesse.

Gyllenhaal	i	
Prince	of	Persia-
filmatisering

CPH:PIX er ikke den eneste filmfestival, der huserer i 
København i april. Nogle af filmhistoriens allerstørste 
og bredeste film får repremiere i Imperial i København, 
der har Skandinaviens største biografsal. Der bliver tale 
om Karen Blixen-filmen Mit Afrika (1985), Dybet (1989), 
verdens mest indbringende film Titanic (1997) samt flere 
andre storfilm. Festivalen kører på sin anden sæson 
og foregår i år fra den 26. til den 30. april. Billetter kan 
bestilles på www.kino.dk. 

Se de største film på 
70mm	Festival

Mickey Rourke, der til maj er premiereaktuel med The 
Wrestler (2008), har sluttet sig til optagelserne af Iron 
Man 2. Sammen med Scarlett Johansson (Vicky Chris-
tina Barcelona, 2008) og Don Cheadle (Crash, 2004) 
skal han stå over for Robert Downey Jr., der sidste år 
trak i jerndragten og spillede Iron Man i den vellykkede 
superheltefilm.

Mickey Rourke i 
Iron	Man	2
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Buzz Gossip // Filmnyheder

Nicolas Cage
en	hårfin	hårgrænse

Kino.dk præsenterer og forsøger at kategorisere de sidste tyve 
års udvikling af den Oscar-vindende filmstjerne Nicolas Cages 
alsidige hårpragt. Se omtalen af Knowing på side 27.

Blond og følsom
Peggy Sue Got Married (1986)

Einstein Junior
Raising Arizona (1987)

Elvis
Vilde hjerter (1990)

Samson 
Con Air (1997)

Krøller eller ej
Orkidétyven (2002)

Mustache
World Trade Center (2006)

Pandehår
Ghost Rider (2007)

Unaturligt høj 
hårgrænse
Next (2007)

Bangkok Dangerous (2008) 

Status Quo
National Treasure (2004)

Knowing (2009) 

Hele Stieg Larssons 
Millennium-trilogi	
kommer	i	biograferne
Succesen for Mænd der hader kvinder fortsætter med over 
1,5 millioner solgte biografbilletter i Skandinavien. Samtidig er 
det nu besluttet, at Pigen der legede med ilden og Luftkas-
tellet der blev sprængt også får biografpremiere. Det har 
ellers været meningen, at de to efterfølgere kun kommer i 
tv. Pigen der legede med ilden er planlagt til at få biografpre-
miere i midten af september og Luftkastellet der blev sprængt 
i slutningen af november 2009. Filmene er baseret på Stieg 
Larssons populære Millennium-trilogi.



Annonce

VIND CYKLER
SAMT HJELME OG BIOGRAF-BILLETTER

Cykling er grøn transport - og netop nu kan du vinde en ny cykel på kildemoes.dk.
Du kan også vinde en smart Spectra Diva Music cykelhjelm, som du kan slutte din 
mp3-afspiller til - eller biograf-billetter inkl. popcorn og drikkevarer. 

Der er 3 Kildemoes cykler, 5 Spectra hjelme og 10 x 2 biograf-billetter på højkant. Konkurrencen løber til og med den 26. april 2009. 

KINO_Kildemoes_april.indd   1 20/03/09   9:42:31



Aktuelle Film Filmomtaler // Premiereliste 	s.	16-32

Premiereliste
Monsters mod Aliens Animation/Familie/Komedie UIP 03.04.2009
Fri os fra det onde Thriller/Drama Filmcompagniet 03.04.2009
Fast & Furious Action  UIP 03.04.2009
Inkheart Familiefilm/Adventure Disney 03.04.2009
Boy A Drama Miracle Film 03.04.2009
The Reader Drama Sandrew Metronome 08.04.2009
De vilde hjerter Dokumentar  Copenhagen Bombay 17.04.2009
Sunshine Cleaning Komedie/Drama Filmcompagniet 17.04.2009
The Boat That Rocked Komedie UIP 17.04.2009
Gran Torino Drama  Sandrew Metronome 17.04.2009
Biernes hemmelige liv Drama Fox 17.04.2009
Knowing Thriller/Drama Nordisk Film 17.04.2009
Underworld: Rise of the Lycans Action/Gyser  Sony 24.04.2009
Velsignelsen Drama Nordisk Film 24.04.2009
Mumitroldene: Farlig midsommer Familiefilm/Animation Scanbox 24.04.2009
Baader Meinhof Komplekset Drama/Thriller  Nordisk Film 24.04.2009
17 Again Komedie Filmcompagniet 24.04.2009
The Duchess Drama Sandrew Metronome 24.04.2009
X-Men Origins: Wolverine Action/Adventure/Sci-fi Fox 29.04.2009

TITEL GENRE  COPyRIGHT PREMIERE

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!

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

se trailers og 
anmeld filmene på 
www.kino.dk

Kino.dk tager forbehold for ændringer af premieredatoer, idet premierer på 
film ændrer sig konstant.  Se en opdateret liste over premierefilm på www.kino.dk

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.

01�



Monsters	mod	Aliens
Den ultimative kamp

ANIMATION/FAMILIEFILM/KOMEDIE

Påskens store familieblockbuster er 
DreamWorks’ animationssatsning Mon-
sters mod Aliens. Den handler om pigen 
Susan Murphy, der ganske uventet får en 
meteor fyldt med rumsnask i hovedet, så 
hun på mystisk vis vokser til 15 meters 
højde. Militæret griber dog straks ind 
og fanger hende, hvorefter hun bliver 

tilbageholdt på et hemmeligt område, hvor militæret har 
indfanget andre monstre igennem årene. Monstergruppen 
består af den geniale Dr. Cockroach med insekthoved, The 
Missing Link som er halvt abe, halvt fisk, den geleagtige og 
usårlige B.O.B og den 175 meter lange larve Insectosau-
rus. Deres tid i forvaring får dog en brat ende, da en mys-
tisk robot fra det ydre rum lander på Jorden og begynder 

3/4
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Problemer med Aliens ? Få en Monsterløsning.

EN MONSTERSTOR FILM
www.monstersmodaliens.dk

Fra Skaberne af ogFra Skaberne af og

43628_MvsA_PlakatFinal.indd   1 13/02/09   12:39:19

at indtage landet. Som en sidste udvej og under ledelse af 
general W.R. Monger lægger monstrene en plan for, hvor-
dan de skal få bugt med rumvæsnerne og redde Jorden 
fra den nært forestående udslettelse. DreamWorks har et 
glimrende katalog, når det kommer til vellykkede anima-
tionsfilm for både børn og voksne. De tre Shrek-film (2001-
07) om den grønne trold og hans venner Æslet og Fiona, har 
indspillet over 13 milliarder kroner på verdensplan, og sidste 
år gav Kung Fu Panda den gas og indspillede over 3,5 mil-
liarder kroner. Så animatorerne fra DreamWorks ved, hvad 
de gør, når de giver os deres seneste skabning: Monsters 
mod Aliens. Monsters mod Aliens vises med både original 
og dansk tale, og den kan ses i 3D i udvalgte biografer.

Læs artiklen om 3D i biografen på side 34

Aktuelle FilmMonsters mod Aliens

inFO

82.8%

265 
stemmer

Org.titel Monsters vs. Aliens  instruktører Conrad Vernon, Rob Letterman  Land USA  Produktionsår 2009  spilletid 100 min. 
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Aktuelle Film Fri os fra det onde // Fast & Furious

Fri	os	fra	det	onde
I hadets vold

I Ole Bornedals (Nattevagten, 1994) 
nye film Fri os fra det onde flytter storby-
advokaten Johannes (Lasse Rimmer) 
med sin kone Pernille (Lene Nystrøm) til 
sin fødeby i den jyske provins. Det umid-
delbart lykkelige par står i kontrast til 
Johannes’ bror Lars (Jens Andersen), 
der har boet i landsbyen hele sit liv og 
nu arbejder som lastbilchauffør. En dag 

kommer han til at køre en ældre dame ned, så for at slippe 
for sin straf, placerer han skylden på byens eneste fremmed-
arbejder, Alain (Bojan Navojec). Johannes forsøger at 
hjælpe Alain, men det bliver med livet som indsats, for byens 
beboere rotter sig snart sammen mod de to udefrakom-
mende. Bornedal kender sit filmsprog og følger til dels i det 
selvbevidste spor fra han seneste produktion Kærlighed på 
film (2007), og der er filmiske referencer til alt fra The Evil Dead 
(1981) til Køterne (1971).

Fast	&	Furious
Mere fart og galskab

Det originale makkerpar fra den første 
The Fast and the Furious fra 2001, Paul 
Walker og Vin Diesel, er med i denne 
fjerde film i serien med de hurtige biler, 
lækre damer og vanvittige actionscener. 
I Fast & Furious bliver Brian O’Conner 
(Walker) løsladt fra fængslet. Han slår sig 
sammen med sin tidligere modstander, 
gadebandelederen Dominic Toretto 

(Diesel), som nu samarbejder med FBI for at fælde en her-
oin-smugler. Deres opgave bliver at infiltrere narkoorganisa-
tionen, og undervejs må de presse deres køreegenskaber til 
det yderste for at holde sig i live, samtidig med at missionen 
bliver fuldført. De får hjælp af den slagkraftige Letty, der 
spilles af den smækre actionbabe Michelle Rodriguez, som 
også var med i den første film. Fast & Furious er en ny model 
med originale dele.

THRILLER/DRAMA

ACTION27
/2Pr
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3/4
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inFO

inFO

82.4%

68 
stemmer

Org.titel Fri os fra det onde  instruktør Ole Bornedal 
Land Danmark  Produktionsår 2009  spilletid 90 min. 

Org.titel Fast & Furious  instruktør Justin Lin 
Land USA  Produktionsår 2009  spilletid 99 min. 

96%

1619
stemmer
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Boy	A
Den barske virkelighed

Det mest skræmmende ved Boy A er, at den 
er baseret på en virkelig retssag fra 1993, 
som blev skildret af Jonathan Trigell i en bog 
fra 2004. Det er en hård og tankevækkende 
historie om drengen Eric, der sammen med 
vennen Phillip slår en jævnaldrende pige 
ihjel. I retssalen står de tiltalt som henholds-
vis ’dreng A’ og ’dreng B’, og anklagemyn-
digheden går efter den hårdeste straf. Phil-

lip dør i fængslet, men Eric (Andrew Garfield, Lions for Lambs, 
2007) prøveløslades som 24-årig. Han tildeles en ny identitet, og 
han får at vide, at han aldrig må afsløre sin fortid. En dag, hvor 
Jack er ude på et job, kommer han en pige til undsætning efter, 
hun har været involveret i en bilulykke. Han udråbes til helt og får 
sit billede i avisen, men snart kommer tabloidpressen på sporet 
af en meget større historie. Engelsk socialrealistisk drama som 
kun vores naboer mod vest kan lave dem.

DRAMA
3/

4Pr
em

ie
re

Inkheart
Eventyret kommer til live

Mo ’Silvertongue’ Folchart (Brendan 
Fraser) er en familiefar, der sammen 
med sin datter Meggie (Eliza Bennett) 
har en usædvanlig evne, der gør dem i 
stand til at bringe eventyrkarakterer til 
live. Desværre har de ikke kontrol over, 
hvilke karakterer der kommer ud af bo-
gen, og en aften kommer tre figurer fra 
bogen Inkheart til live. Der er tale om 
to skurke, Capricorn (Andy Serkis) og 

Basta (Jamie Foreman), samt Dustfinger (Paul Bettany), 
der har magiske evner og kan kontrollere ild. Mo og Meggie 
bliver snart fanget i Capricorns verden, og herfra begynder 
lidt af en rutsjebanetur, som byder på både flyvende aber, 
enhjørninger og et mægtigt uhyre af røg. Det er den altid 
eventyrlystne Brendan Fraser (The Mummy-trilogien, 1999-
2008), der spiller hovedrollen, mens K-PAX-instruktøren Iain 
Softley er manden i lederstolen.

FAMILIEFILM/ADVENTURE

3/4
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inFO
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83.6%

129 
stemmer

Org.titel Inkheart  instruktør Iain Softley 
Land USA  Produktionsår 2009  spilletid 106 min. 

Org.titel Boy A  instruktør John Crowley 
Land England  Produktionsår 2007  spilletid 101 min. 

Aktuelle Film Inkheart // Boy A
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The	Reader
Oscarvindende drama

DRAMA

En teenager betragter med læng-
selsfuld nysgerrighed den dobbelt så 
gamle kvinde, der er i færd med at tage 
strømper på. Hun er både smuk, hem-
melighedsfuld og fængslende, så den 
unge mand lader sine hormoner be-
stemme. Dette kunne være en scene 
fra Dustin Hoffman-klassikeren The 
Graduate (1967), men er i stedet ind-

kapslingen af det forhold, den unge tysker Michael Berg 
(David Kross) har til Hanna (Kate Winslet), en kvinde i 
sin bedste alder, der drages af Michaels fejlfri, indlevende 
højtlæsning. Vi er i efterkrigstidens Tyskland, hvor nationen 
stadig slikker sårene efter en brutal, meningsløs krig. For-
holdet mellem det umage par får sin ende, da Hanna en 
dag forsvinder, og Michael efterlades med et knust hjerte. 

8/4
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The Reader
Hvor langt vil du gå

for at beskytte en HemmeligHed?

www.TheReadeR-Movie.coM
© 2008 TWCGF Film ServiCeS ii, llC.  All riGhTS reServed.

kate Winslet ralPH fiennes david kross lena olin    

VINDER AF GOLDEN GLOBE
BEDSTE KVINDELIGE BIROLLE

KATE WINSLET

Otte år senere er Michael flyttet til storbyen, hvor han er 
begyndt at læse jura. En af hans undervisere (Bruno Ganz) 
tager ham med til en retssag mod krigsforbrydere fra An-
den Verdenskrig. Chokket kan ikke blive større, da han 
opdager, at Hanna sidder på anklagerbænken for at have 
myrdet jøder i en kz-lejr. 
Det er nogle ubehagelige og svære spørgsmål, The Reader 
bringer på banen, for kan man have sympati for en morder? 
Svaret er nuanceret og utydeligt. Filmen, der også har 
Ralph Fiennes på rollelisten, er baseret på Bernhard Sch-
links roman Der Vorleser, der er blevet oversat til 40 sprog 
og er den første tyske roman, som opnåede en førsteplads 
på New York Times’ bestsellerliste. Og med Kate Winslets 
Oscar for sin nuancerede hovedrolle lader det til, at filmens 
skæbne er på vej i samme retning.

Aktuelle Film

inFO

87.8%

259 
stemmer

Org.titel The Reader  instruktør Stephen Daldry  Land USA, Tyskland  Produktionsår 2008  spilletid 124 min. 

The Reader
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Aktuelle Film

Sunshine	Cleaning
Rengøring for politiet

Sunshine Cleaning har mere end titlen til 
fælles med 2006s strålende Little Miss Sun-
shine. Den er også optaget i det vestlige 
USA, er produceret af samme hold film-
magere, og så er Alan Arkin (der vandt 
en Oscar for sin birolle i Little Miss Sun-
shine) igen på tur med et barn, denne gang 
hovedpersonen Roses (Amy Adams) 
7-årige søn. Men handlingen i Sunshine 

Cleaning er en del anderledes, så her følger vi Rose og hendes 
søster Norah (Emily Blunt), der opdager, at man kan tjene gode 
penge ved at gøre rent på gerningssteder efter morderiske for-
brydelser. Det viser sig, at det ikke er så let med alle de for-
færdelige lugte og skræmmende syn, men da forretningen først 
er oppe at køre, kan ’Sunshine cleaning’ indtage det specielle 
marked med storm. Filmen er en komedie med kant og en an-
derledes indgangsvinkel til en genre, der hele tiden udvikler sig.

KOMEDIE/DRAMA17
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inFO

Org.titel Sunshine Cleaning  instruktør Christine Jeffs 
Land USA  Produktionsår 2008  spilletid 102 min. 

De vilde hjerter // Sunshine Cleaning

De	vilde	hjerter
Med benzin i blodet

En umage flok af 12 unge mænd fra 
Fyn er samlet i drengebanden De Vil-
de Hjerter, ikke en bande i traditionel 
forstand, men snarere et broderskab, 
et fasttømret kammeratskab, som 
bryster sig af nærvær og sammenhold. 
I opgøret med det forudsigelige forføl-
ger flokken en fælles drøm om at lægge 
Odense bag sig og udforske verden. De 

tager konsekvensen og sætter kursen ’ad Pommern til’ for 
i det mindste at finde friheden ét eller andet sted derude. 
På knallert bevæger de sig tværs over Fyn, ned gennem 
Jylland. Forude venter eventyret med alle det mange fris-
telser, farer og store udfordringer for de 12 drenges store 
manddomsprøve. De vilde hjerter er instruktør Michael 
Noers tredje dokumentarfilm, som blev vist på filmfestiva-
len CPH:DOX sidste år.

DOKUMENTAR

inFO

Org.titel De vilde hjerter  instruktør Michael Noer 
Land Danmark  Produktionsår 2009  spilletid 82 min. 

17/4
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FÅ EN UDDANNELSE 
MED FREMTID I
Har du det, der skal til for at blive salgselev hos JYSK? 
For det kræver noget særligt. 
Nemlig evnen til at gå forrest og samtidig være 
en del af et fællesskab. 
Viljen til hver dag at gøre tingene bedre og 
samtidig holde fast i vores koncept og traditioner. 
Og så besidde lysten til at udfordre dig selv og dine kolleger – 
og give vores mange kunder branchens bedste rådgivning. 
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Aktuelle Film

The	Boat	That	Rocked
Banebrydende radiorock

KOMEDIE

Den (næsten) sande historie om Eng-
lands svar på Radio Mercur. I 1966, 
hvor London er ’swinging’, og britisk 
musik er ved at tage føringen på 
verdensscenen, begrænser radio-
stationen BBC endnu rock’n’roll til 
to timers spilletid om dagen. Det er 
grunden til, at en lille gruppe men-
nesker søsætter en piratsender, der 
spiller rock’n’roll 24 timer i døgnet 

og snart samler 25 millioner lyttere dagligt - halvdelen af 
den britiske befolkning. Radio Rock bliver ledet af Quen-
tin (Bill Nighy), mens hans besætning tæller alt fra den 
dedikerede amerikanske discjockey The Count (Philip 
Seymour Hoffman), den sarkastiske Dave (Nick Frost) 
til den legendariske kvindebedårer Gavin (Rhys Ifans). 

Imens vil ministeren Dormandy (Kenneth Branagh) sætte 
en stopper for piratvirksomheden. 
The Boat That Rocked er instrueret af Richard Curtis, der 
også gav os Love Actually i 2003. Det er blot hans anden 
film som instruktør, men han har skrevet manuskript til 
nogle af de mest elskede romantiske komedier i engelsk 
film, nemlig Fire bryllupper og en begravelse (1994), Not-
ting Hill (1999) og Bridget Jones’ dagbog (2001). I The 
Boat Yhat Rocked ser Curtis tilbage på en tid, hvor rock 
og popmusik ikke var en selvfølge, og sammen med nogle 
af Englands dygtigste skuespillere og en enkelt Oscarvin-
der fra USA (Hoffman) er han klar til at få alle til at rocke 
med på de skønneste hits fra 1960erne.

Læs Jørgen de Mylius’ kommentarer 
til musikken og tidsånden på side 69

Aktuelle Film

inFO

The Boat That Rocked

17
/4Pr

em
ie
re

Org.titel The Boat that Rocked  instruktør Richard Curtis Land Storbritannien  Produktionsår 2009  spilletid 118 min. 
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Aktuelle Film

Biernes	
hemmelige	liv	
En ny familie

Vi befinder os i South Carolina i midten 
af 1960erne, mens borgerrettigheds-
kampen raser. Her møder vi den hvide, 
14-årige Lily (Dakota Fanning), som er 
vokset op alene med sin følelseskolde 
redneck af en far (Paul Bettany). Hun 
flygter derfor hjemmefra sammen med 
veninden Rosaleen (Jennifer Hudson), 
og de slår sig ned i en by i South Caro-

lina, der har en forbindelse til Lilys afdøde mor. Her finder 
hun fred hos en farvet familie, der lever af biavl, men hendes 
far er ikke glad for, at hun befinder sig blandt sorte. Biernes 
hemmelige liv, der er baseret på en roman af samme navn, 
skrevet af Sue Monk Kidd, indeholder både moralske og 
komplekse temaer om racisme og accept. 

DRAMA17
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Gran	Torino
”Clintens” svanesang

Walt Kowalski (Clint Eastwood) var i sin tid  
med til at bygge Gran Torino-biler på Ford-
fabrikken og har stadig en yderst velholdt 
kopi stående i garagen. En ungdomsbande 
tvinger en yngre dreng til at prøve at stjæle 
bilen, men Walt har stadig reflekser fra sin 
soldatertid i Korea og fanger den unge 
asiat Thao. Thaos foræld-re tvinger den 
unge mand til at gøre bod på gerningen 
ved at hjælpe Walt, og det bliver starten på 

et venskab, men også en umulig kamp mod den hårdkogte ung-
domsbande. Eastwood er utvivlsomt en af filmhistoriens største 
skikkelser. Som skuespiller i Dirty Harry (1971) og som Oscar-
vindende instruktør bag De nådesløse (1992) og Million Dollar 
Baby (2004). Om Gran Torino har han proklameret, at det er hans 
sidste film foran kameraet, og den kombinerer ele-menter fra kar-
rierens mest huskværdige præstationer.

Læs portrættet af Clint Eastwood på side 46

DRAMA
17/4
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79.7%

76 
stemmer

Org.titel Gran Torino  instruktør Clint Eastwood
Land USA  Produktionsår 2008  spilletid 119 min. 

Org.titel The Secret Life of Bees  instruktør Gina Prince-Bythewood 
Land USA  Produktionsår 2008  spilletid 110 min. 

Gran Torino // Biernes hemmelige liv

91.8%

402 
stemmer
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Underworld:	
Rise	of	the	Lycans
Varulvenes hævn

De to første Underworld-film (2003-06) 
havde en laber Kate Beckinsale som vam-
pyrkrigeren Selene, der skulle bekæmpe de 
bestialske varulve kaldet Lycans. Rise of the 
Lycans foregår før Selenes tid, nemlig en-
gang i Middelalderen, hvor kampen mellem 
de aristokratiske vampyrer og deres tidlige-
re slaver, Lycans, tager sin begyndelse. En 
ung Lycan, Lucian (Michael Sheen), bliver 

kendt som en mægtig leder, som samler varulvene til en kamp 
mod den ondskabsfulde vampyrkonge Viktor (Bill Nighy), der 
har holdt dem som slaver. Lucian får følgeskab af sin hemmelige 
elsker, Viktors datter Sonja (Rhona Mitra), i kampen mod vam-
pyrhæren. Det interessante er denne gang, at fokus er skiftet fra 
vampyrerne til de mindre sofistikerede Lycans, så nu er vi på de 
undertryktes side, mens forholdet mellem Lucian og Sonja er en 
slags Romeo og Julie i Underworld-universet.

ACTION/GySER
24
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Knowing
Fremtidens ulykker

Underviseren John Koestler (Nicolas 
Cage) åbner en tidskapsel, som blev gravet 
ned ved skolen for mange år siden. I den 
finder han en række koder, der beskriver 
de sidste 50 års ulykker, og med den kan 
han forudse fremtidige uheld. Da det viser 
sig, at der i løbet af det næste døgn vil være 
81 mennesker, der omkommer i en ulykke, 
sidder han med nøglen til måske at kunne 
stoppe en fremtidig katastrofe. Den alsidige 

Nicolas Cage har både spillet hårdkogt lejemorder, alkoholiseret 
forfatter og investeringshaj på Wall Street, men i Knowing er 
han en almindelig funktionær, der pludselig får helt ualmindelige 
muligheder for at se ind i fremtiden. Han flankeres af den kønne 
Rose Byrne, som vi også kunne opleve i Sunshine (2007). Filmen 
er instrueret af Alex Proyas, der også stod bag science fiction-fil-
men I, Robot (2004) med Will Smith i hovedrollen.

THRILLER/DRAMA

KnowingDKposter.indd   1 3/10/09   11:42:50 AM
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81.9%

148 
stemmer

91.7%

536 
stemmer

Org.titel Underworld: Rise of the Lycans  instruktør Patrick 
Tatopoulos  Land USA  Produktionsår 2009  spilletid 103 min. 

Org.titel Knowing  instruktør Alex Proyas 
Land USA  Produktionsår 2009  spilletid 120 min. 

Aktuelle FilmKnowing // Underworld: Rise of the Lycans

Store filmoplevelser starter på nettet.
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Aktuelle Film

Mumitroldene:	
Farlig	midsommer
Mumi-eventyr for de mindste

Alt ånder fred i Mumidalen, men be-
givenhederne tager fart, da dalen lige 
pludselig oversvømmes. Nu er det tid 
til at komme væk, og hele Mumifami-
lien bliver tvunget til at redde hinanden 
i et meget mærkeligt fartøj. Hver af 
Mumierne og Lille My kommer ud for 
sjove, spøjse og uhyggelige eventyr. 
Mumitroldende: Farlig Midsommer er 

baseret på Tove Janssons børnebøger og tv-serien fra 
1970erne, som er elsket af både børn og voksne. Filmen 
vises kun med dansk tale, og stemmerne leveres af blandt 
andre Niels Anders Thorn, Stig Hoffmeyer, Jens Jacob 
Tychsen og Bente Eskesen.

FAMILIEFILM/ANIMATION24
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Velsignelsen
Mor er den bedste i verden

Katrine (Lærke Winther) har netop født en smuk, lille pige. 
Men glansbilledet af at være mor brister, da Katrine ikke 
føler sig følelsesmæssigt tilknyttet til sin datter, hendes 
krop gør ondt, og hun har det underligt hele tiden. En dag 
bliver hendes kæreste Andreas (Mads Riisom) nødt til at 
rejse til Amsterdam nogle dage med arbejdet. Katrine føler 
sig hurtigt isoleret i sin nye rolle som hjemmegående hus-
mor, så hun søger hjælp hos sin egen mor Lise (Solbjørg 
Højfeldt), som hun ikke har set i flere år. Selvom de begge 
forsøger at være gode mødre, indhenter de to kvinders for-
tid og anstrengte forhold dem snart, alt imens Katrine søger 
efter sin egen plads i en ny tilværelse, som ser ud til at falde 
fra hinanden. Velsignelsen har allerede modtaget hæder 
i udlandet med priser i Sverige og deltagelse i festivaler i 
Rotterdam og Göteborg.

DRAMA
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Org.titel Velsignelsen  instruktør Heidi Maria Faisst 
Land Danmark  Produktionsår 2009  spilletid 75 min. 

Org.titel Muumi Ja Vaarallinen Juhannus  instruktør Maria 
Lindberg Land Finland  Produktionsår 2008  spilletid 74 min. 

Velsignelsen // Mumitroldene: Farlig midsommer
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Baader	Meinhof	Komplekset
Terrorens veje

DRAMA/THRILLER

I marts så vi filmen om den venstreori-
enterede, danske forbryderorganisa-
tion Blekingegadebanden. Nu får vi så 
endnu en kompleks kriminalitetshisto-
rie, denne gang fra Tyskland, hvor poli-
tisk aktivisme eskalerede til terror og 
vold. Baader Meinhof Komplekset er 
titlen på Uli Edels (Christiane F., 1981) 
nye storfilm, der tager fat i et blodigt 

kapitel af efterkrigstidens Tyskland. Venstrefløjsjournalis-
ten Ulrike Meinhof (Martina Gedeck) lever i slutningen af 
1960erne et småborgerligt mellemklasseliv og har opnået 
anseelse for sit arbejde. Efter en ung demonstrant bliver 
dræbt under uroligheder i Berlin i 1967, jager Meinhof efter 
mere end ’bare’ at skrive. Hun vil handle ligesom aktivis-
terne Andreas Baader (Moritz Bleibtreu) og Gudrun Ensslin 

24/4

Prem
iere

(Johanna Wokalek). Mødet med Baader og Ensslin før-
er hende til terrorgruppen Rote Armee Fraktion, og filmen 
følger gruppens handlinger fra de tidlige ildspåsættelser 
og hemmelige terrorlejre i Jordan til bombeattentater og 
fængsling. Filmen, der går bag om personlig motivation og 
samtidens politiske uro, men også indeholder smukt ka-
meraarbejde og brutal action, er baseret på Der Spiegels 
chefredaktør Stefan Austs meget omdiskuterede bestseller 
Der Baader Meinhof Komplex. Aust har selv skrevet filmens 
manuskript sammen med producenten Bernd Eichinger, 
der også producerede Der Untergang (2004), og hovedrol-
len fra denne film, Bruno Ganz, er tilmed på rollelisten i 
Baader Meinhof Komplekset.

Aktuelle Film

inFO

Org.titel Der Baader Meinhof Komplex  instruktør Uli Edel  Land Tyskland  Produktionsår 2008  spilletid 151 min. 

Baader Meinhof Komplekset
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Aktuelle Film

The	Duchess
Tvangsægteskab i overklassen

Vi befinder os i 1700-tallet blandt Englands 
absolutte overklasse. Georgiana (Keira 
Knightley, Soning, 2007) gifter sig efter sine 
forældres vilje med den noget ældre Hertug 
af Devonshire (Ralph Fiennes, Den engel-
ske patient, 1996). Hertugen viser sig hurtigt 
at være en stivnakket aristokrat af værste 
skuffe, hvis eneste interesse i Georgiana 
er, at hun skal føde ham en mandlig arving. 

Hertugen viser ingen følelser for sin hertuginde, så Georgiana 
forelsker sig i en anden (Dominic Cooper). Men kærligheden har 
svære kår i det traditionsbundne engelske aristokrati.
Filmen, som danske Anders Thomas Jensen har været med 
til at skrive manuskript til, modtog en Oscar for bedste kos-
tumer ved årets uddeling i februar. The Duchess er et historisk 
drama med et desværre evigt aktuelt tema om tvangsægtesk-
aber og forbudt kærlighed.

DRAMA24
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17	Again
Mand bliver teenager

Tænk hvis du kunne begynde forfra i 
gymnasiet og ændre de ting, der gik 
galt undervejs. Det er, hvad den midald-
rende Mike (Matthew Perry kendt 
fra tv-serien Venner) får muligheden 
for, da han en aften møder en mystisk 
mand under et besøg på sin gamle high 
school, hvor han genopfrisker minderne 
fra dengang, hans liv var meget lettere. 
Siden er tingene ikke rigtig gået Mikes 

vej. Han er blevet skilt fra sin kone (Leslie Mann), bor sammen 
med sin bedste ven Ned (Thomas Lennon), og hans karriere 
i et farmaceutfirma står stille. Men mødet med den mystiske 
mand forandrer hans liv, for pludselig er Mike 17 år igen og kan 
få lov til at begynde forfra i livets gang. Meget har dog forand-
ret sig på 25 år, så moden, teknologien og det sociale sam-
menhold bliver en udfordring for den unge Mike (Zac Efron, 
High School Musical 1-3 (2006-08).

KOMEDIE
24/4

Prem
iere

inFO

81.3%

60 
stemmer

Org.titel 17 Again  instruktør Burr Steers
Land USA  Produktionsår 2009  spilletid 102 min. 

Org.titel The Duchess  instruktør Saul Dibb  Land England/
Italien/Frankrig  Produktionsår 2008  spilletid 110 min. 

17 Again // The Duchess

85.7%

297 
stemmer
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X-Men	Origins:	Wolverine
Mutantens oprindelse

ACTION/ADVENTURE/SCIENCE FICTION

I de tre X-Men-film (2000-06) stiftede 
vi bekendtskab med et hold af mu-
tanter, der kæmpede for accept fra 
menneskeheden og mod onde mutan-
ter, der ønskede at undertrykke men-
neskene. På trods af de mange helte 
og skurke stod én karakter ud blandt 
andre, nemlig Wolverine (Hugh Jack-
man). Den behårede, usårlige, aggres-

sive X-Man, der har et skelet og seks kløer, der springer 
frem fra håndryggen, som er lavet af verdens hårdeste 
stof, metallet adamantium. I X-Men Origins: Wolverine får 
vi fortællingen om hans tilblivelse og ukendte fortid, som 
vi fik en smagsprøve på i X-Men 2 (2003). Det viser sig, 
at hans historie er både voldelig og romantisk, og at hans 
senere dødsfjende Victor Creed/Sabretooth (Liev Sch-

TILHØRER FOX. KUN TIL PROMOTION. SALG, KOPIERING ELLER ANDEN OVERFØRSEL AF DETTE MATERIALE ER STRENGT FORBUDT.

reiber) ikke altid har været en modstander. Derudover får 
vi et indblik i William Strykers (Danny Huston) Weapon 
X-program, der forsynede Wolverine med adamantium. 
Filmen er, som den øvrige X-Men-trilogi, baseret på Mar-
vels populære tegneserie, og heldigvis møder vi under-
vejs flere karakterer fra denne, deriblandt Gambit (Taylor 
Kitsch), der kan oplade genstande - ofte spillekort - med 
sprængfarlig energi, den farlige, ninjalignende Deadpool 
(Ryan Reynolds) og Emma Frost (Tahyna Tozzi), der be-
sidder psykiske kræfter som telekinese og telepati. X-Men 
Origins: Wolverine er et actionbrag med mange personlige 
følelser, for Wolverine undslipper ikke så let sin fortid.

Læs artiklen om Wolverine på side 40

Aktuelle Film

inFO

93.6%

1120 
stemmer

Org.titel X-Men Origins: Wolverine  instruktør Gavin Hood  Land USA  Produktionsår 2009  spilletid 118 min.

X-Men Origins: Wolverine
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OrD Stine Teglgaard 

FEATurE 3d-film / monSTerS mod alienS

Lige siden filmmediets barndom 
har man forsøgt at skabe ægte 
tredimensionelle billeder. Udviklin-
gen har bevæget sig fra fænomen-
status til glemt modelune gennem 
de sidste fem årtier, men nu lader 
det til, at film i 3D igen er ved at 
slå igennem blandt det brede pub-
likum. Kino.dk kigger nærmere på 
fænomenet.

I	BIOGRAFEn

034
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hEr KAn Du PT. sE 
DiGiTALE 3D-FiLM i 
DAnMArK

• Klovborg Kino
• fotorama i Viborg 
• Kinorama Sønderborg
• Palads og imperial i København 
• Biocity i Århus, odense og aalborg
• flere biografer ventes at følge
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Vi kender alle billedet af det måbende bio-
grafpublikum, der iført firkantede hvide briller 
sidder og hopper op og ned, frem og tilbage 
og skraldgriner eller gyser, som var de midt i 
en vild og voldsom rutsjebane-tur. Billedet må 
være enhver biografejers største drøm. Pyt 
med om filmen rent faktisk er god, unik eller 

dyb - den er en oplevelse!
Vi snakker selvfølgelig om 3D-film. Ikke om den slags anima-
tionsteknik, der skaber bedre dybde og flere detaljer end klas-
sisk håndtegning, men om den slags 3D, der får filmens objek-
ter til at træde ud over lærredet og ind i publikums virkelighed, 
så de faktisk tror, at de kan gribe en bold, få vand i hovedet 
eller modtage et vådt kys fra Scarlett Johansson.
Den slags 3D er nemlig tilbage, hvilket et udsnit af den danske 
befolkning oplevede, da Disneys animationsfilm Bolt havde 
premiere tidligere på året. Spillefilmen er atter klar til en om-
gang i tre dimensioner, og genvundet territorium i biografer 
verden over er bevis herpå.
Eksperterne siger, at 3D-film vil komme til at fylde endnu mere i 
den nærmeste fremtid, og allerede her i april er der igen dansk 
premiere på en animationsfilm i 3D. Denne gang er det Dream-
Works’ Monsters mod Aliens. En hundrede procent animeret 
komedie om en umage samling af skæve og elskværdige mon-

stre, der må tage sig sammen og kæmpe som modige super-
helte, da Jorden bliver invaderet af onde rumvæsner. 
 
Øjets dybdesans  
Det unikke format 3D har kæmpet sig tilbage til de hvide lær-
reder, om dette er der ingen tvivl. Men hvad er 3D egentlig for 
en størrelse, og er det kommet tilbage for at blive?

Den mest enkle forklaring på 3D er enhver visuel præsenta-
tion, der forsøger at skabe bevægelse med en tredimensionel 
dybde, ved hjælp af særlige optage- og fremvisningsmetoder, 
der skaber et brud med den todimensionelle opfattelse af al-
mindelige film.  

Rent teknisk handler 3D om genskabelsen af det menneske-
lige øjes naturligt perfekte sans for synkronisering. To kameraer 
optager den samme scene fuldstændig identisk, men placer-
ingsmæssigt forskudt af hinanden. Som var der tale om det 
venstre og det højre øje. Ved fremvisningen genskabes 
dybde-effekten så i synkroniseringen af de to optagelser, 
som en slags forlængelse af øjnenes daglige virke. 
Der er mange forskellige 3D-teknikker på markedet, men den 
såkaldte anaglyph-teknik, hvor publikum iføres briller med et 
rødt og et grønt filter, er den absolut mest udbredte og vel-
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kendte. Måske skyldes populariteten, at anaglyph-teknikken er 
den nemmeste at producere, og - uden at være den kvalitativt 
bedste - nemmest giver en effekt.  

Guldalder i 1950erne
Helt tilbage til den spæde start af filmhistorien legede filmfolk 
med flerdimensionelle effekter såsom det besværlige stereo-
skop, der krævede, at man kiggede igennem en maskine for 
at opnå ønsket effekt. Efterhånden blev filmteknikker udviklet 
ganske hurtigt, og allerede i 1922 blev den første 3D-spillefilm 
The Power of Love en realitet. Det var dog først i 1950erne, at 
en slags 3D-guldalder fandt sted. 
Året var 1952, og spillefilmen Bwana Devil åbnede ballet for en 
række af veloplagte, dog ofte fjollede 3D-forsøg i Hollywood. 
Teknikken, der blev brugt, var ikke perfekt, så publikum måtte 
tage sideeffekter som hovedpine og kvalme med i købet, hvilket 
måske var årsagen til 3D-guldalderens bemærkelsesværdige 
korte varighed. At 3D-bølgen blev søsat ud af ren og skær 
frygt, skabte muligvis mere hastværk end bæredygtighed, og 
allerede i midt 1950erne var sensationen ved 3D uddød.

Det var det nye medie kaldet television, der havde tvunget bio-
grafejerne til at prøve noget nyt i biografmørket. Fjernsynet var 
på dette tidspunkt blevet en stor succes og holdt publikum 
hjemme i stuerne. Filmindustrien kastede derfor alle skyts ind 
i kampen for at få biografgængerne tilbage i sæderne. 3D blev 
et våben, og de største succeser var i de lettere genrer. Let-
fordøjelige Vincent Price-gysere som Vokskabinettet (1953) 
ses derfor i dag som regulære 3D-klassikere, men der var dog 
også plads til feterede filmskabere som Alfred Hitchcock, der 
udgav den elegante Dial M for Murder (1954) i 3D.

Ikke før opfindelsen af det kæmpestore IMAX-format i 1980erne 
opstod der et lille 3D-comeback - denne gang inspireret af VHS-
maskinens trussel mod biograferne. De brede IMAX-lærreder 
bruges i dag hovedsagligt til fremvisning af natur- eller doku-
mentarfilm, fx i den københavnske IMAXdome-biograf Tycho 
Brahe Planetariet. Da IMAX-formatet for tyve år siden også rum-
mede 3D-spillefilm, var det ligesom i 1950erne koncentreret om 
de lettilgængelige og effektfulde filmgenrer som Fredag den 13. 
- Del 3 (1982) og  Jaws 3-D (1983).

Digital 3D
At der nu er genoptaget fokus på 3D-film i biografen er altså 
langt fra nyt, men man skal huske, at ovennævnte 3D-frem-
visninger alle var af analog karakter. I dag er teknikken an-

ice Age 3: Dawn of the Dinosaurs
istidens gæveste dyr er tilbage og friske på nye eventyr. 
Premiere juli 2009

G-Force
Producer Jerry Bruckheimer sender en gruppe toptrænede 
gnavere ud på hemmelig mission for selveste cia. 
Premiere august 2009

up
disney Pixar-animation om en gammel mand, der ved 
at binde balloner fast til sit hus flyver ud og ser den 
store verden.
Premiere september 2009

A Christmas Carol
Jim Carrey spiller Scrooge i den animerede udgave af 
charles dickens’ klassiske juleeventyr om en sur gammel 
mand, der juleaften genoplever sit liv.
Premiere november 2009

Avatar
i James camerons opfølger til Titanic (1997) må men-
neskeheden i kamp imod en anden race fra en fjern 
og fremmed planet.
Premiere december 2009

5 3D-FiLM i 2009

i 1939 opfandt en mand ved navn Hans laube et system 
kaldet Scentovision, senere omdøbt til Smell-o-Vision. 
Systemet bestod af små rør ved hvert biografsæde, hvorfra 
en tekniker kunne styre udslip af diverse lugte, mens filmen 
spillede. Pointen var, at tilskuerne ikke bare så, hvad der 
skete på lærredet, men også lugtede det.  filmen Scent of 
Mystery (1960) blev første og eneste film, hvor man brugte 
Smell-o-Vision. Hele 30 forskellige slags lugte blev brugt 
til filmen, men publikum var mildest talt utilfredse, da lug-
tene enten gav hovedpine eller fordelte sig uheldigt i salen. 
Senere har kultinstruktøren John Waters brugt et lignende 
trick til sin film Polyester (1982), og for nyligt blev Terrence 
Mallicks The New World (2006) i udvalgte biografer vist 
med natur-dufte.

når FiLM LuGTEr



03�

derledes. Vi befinder os midt i en digital filmrevolution, hvilket 
har haft stor betydning for 3D-formatet, som er genopstået 
knivskarpt. De velkendte 3D-briller skal stadig bruges, men nu 
ligner disse mere solbriller og samtidig byder den digitale 3D-
oplevelse ikke på de uheldige sideeffekter som før.    
3D-film er på alles læber, og i USA og verden over bliver bio-
graferne effektivt udstyret til den særlige fremvisning. I Dan-
mark er udviklingen dog gået en tand langsommere end på 
den anden side af Atlanten. Årsagerne er økonomiske og 
strategiske, men udviklingen peger i en retning. Biograferne 
ønsker at give os en på opleveren, så 3D kommer.

Monstre og rumvæsener i Danmark
Udvalgte biografer i provinsen og i de større byer inviterer alle-
rede i april danskerne ind til en omgang Monsters mod Aliens 
i 3D, og det kommende år byder på mange andre fantastiske 
3D-filmoplevelser.
Både Disney og DreamWorks har proklameret, at de fremover 
kun vil skabe animation i 3D. Samtidig er enorme film som 
James Camerons længeventede 3D-science fiction-ekstrava-
gance Avatar sat til at få premiere til december, og tredimen-
sionelle repremierer på kultdyrkede film som Star Wars (1977) 
og Toy Story (1995) er undervejs.

Tilbage står blot spørgsmålet: ’Vil dette gamle format i nye klæder 
denne gang være mere end en dille?’ Umiddelbart er der grund 
til at være optimistisk. Det er først og fremmest de nye digitale 
fremskridt, der har pustet til gløderne, og på den måde minder 
den nærværende 3D-bølge mere om dengang, spillefilmene be-
gyndte at tale og lyste op i kulørte farver. Digital 3D er fremskridt 
og en ny slags filmoplevelse. Den er kommet for at blive.

FiLMhisTOriEns 5 BEDsTE 3D-FiLM

Kiss me KATe (1953) 
Musical om de skilte skuespillere Fred og Lilly, der skal arbejde 
sammen i et teaterstykke uden at rive hovedet af hinanden. 

HOnDO (1953) 
Klassisk John Wayne-western om enspænderen Hondo, der 
falder for kvinden, hvis mand, han mod sin viden, har myrdet.

CreATure frOm THe BlACK lAGOOn (195�) 
“Not since the beginning of time has the world beheld 
terror like this!”, lyder taglinen på dette ufrivilligt komiske 
værk om en ekspeditions opdagelse af et fiskelignende 
væsen fra den sorte lagune.

AnDy WArhOL’s FrAnKEnsTEin 
(EL. FLEsh FOr FrAnKEnsTEin) (1974) 
Udo Kier (Lillebror fra Riget) spiller den excentriske Baron 
Frankenstein, der ønsker at skabe en super-race, men kom-
mer til at skabe en homoseksuel mand i forsøget.

POlAreKsPressen (200�)
Tom Hanks spillede i alt seks roller i dette animerede 
jule-eventyr om en dreng, der får en tur med Julemandens 
magiske Polarekspres.
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BLIV MULTIMEDIEDESIGNER.
På 46h, multimediedesigneruddannelsen i Køge, ser vi tingene 
fra andre vinkler. Igennem grafisk design, kommunikation og 
programmering, skaber vi et unikt studiemiljø, hvor de
studerende er kreative helt ud i fingerspidserne.

Vi blogger på 46h.dk. 

Køge Handelsskole & Handelsgymnasium - Lyngvej 19 - 4600 Køge

Tjek tid og sted for næste infomøde på 46h.dk
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X-men Origins: Wolverine 
bringer årets oscar-vært Hugh 

Jackman tilbage i den rolle, 
som gjorde ham verdenskendt. 

Wolverine har altid været den 
mest populære af de udstødte 

X-men, og nu er han aktuel i en 
film, der fortæller om hans be-

mærkelsesværdige fortid.

FEATurE WolVerine
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• Set første gang i 1974 i 
 Incredible Hulk #180 
 (da. 1980), men medlem af   
 X-Men året efter i Giant-Size   
 X-Men.

• Hed på dansk Jærven, indtil
 de danske oversættere efter-  
 hånden gik over til at bruge de  
 engelske navne.

• Wolverine er en mutant, det vil  
 sige et menneske, som er   
 anderledes fra andre   
 mennesker ved, at hans DNA  
 har en fejl, der giver ham   
 superkræfter.

FACTs



an er typen, man ikke vil være uvenner med. 
En utilregnelig enspænder, der virker indeluk-
ket, men selvsikker. Hans hår er vildt og mørkt, 
hans muskler svulmende, men atletiske, og 
han har ofte en cigar plantet i mundvigen. 
Dette er næppe det værste, for under det 
hårdkogte ydre gemmer sig en uovervindelig 

kampmaskine, hvis skelet er hærdet med verdens hårdeste stof, 
metallet adamantium. Og som om det ikke er nok, er han udsty-
ret med tre kløer på hver håndryg, der springer ud af huden ved 
blot en tanke, og som også er hærdet adamantium. Selvom han 
er en led karl, er han dog en person, som man gerne vil have 
på sin side - en fighter, der i bund og grund har hjertet på det 
rette sted. Det er nogenlunde sådan, de tre første X-Men-film 
karakteriserer den mest kendte og elskede mutanthelt i serien, 
Wolverine. Sammen med de andre X-Men - en gruppe mutanter 
med superkræfter - må Wolverine tage kampen op mod onde 
mutanter og racistiske mennesker.

Verdens mest sexede superhelt
Rollen som Wolverine betød gennembrud for den austral-
ske skuespiller Hugh Jackman, som personificerede den 
karismatiske helt i alle tre film. Jackman, der er blevet kaldt 
’verdens mest sexede mand’ og gjorde et fremragende ind-
tryk som årets Oscar-vært, har udtalt i et interview, at ”han 
har et hårdt ydre, og han viser ikke, hvad han tænker. Han 
viser ikke sine følelser. På den måde er han som andre ar-
ketypiske filmkarakterer så som Dirty Harry, Han Solo og 
Mad Max. Han er en af disse hårde fyre, og i denne film 
ser du hvorfor.” Bag facaden er der altså en historie, som 
aldrig er blevet fortalt færdig i trilogien. En baggrund, som 

H

helende mutantkræfter Wolverine er i stand til at kunne hele 

næsten alle sår og skader, bliver aldrig syg og ældes tilmed 

utrolig langsomt. Den eneste sikre måde at slå ham ihjel på er 

ved at hugge hovedet af ham! Men det er der indtil videre in-

gen, der har fået lov til.

Adamantiumskelet På grund af Wolverines regenerative helings-

faktor kunne han overleve et videnskabeligt indgreb, der betød, 

at hans eget skelet blev forstærket med adamantium, verdens 

hårdeste stof. Kombinationen af helende faktor og adamantium-

skelet gør ham næsten uovervindelig.

Adamantiumkløer Da hans mutantegenskaber første gang viser 

sig, er den mest markante afvigelse fra et normalt menneske de 

seks kløer af knogler, der skyder fra håndryggen, som han bru-

ger til at slå sin fars morder ihjel med. Senere bliver disse - lige-

som hele hans skelet - forstærket med adamantium, hvilket gør 

ham til en livsfarlig modstander.

WolVerineS 
suPErKræFTEr

kun er antydet. Det er denne baggrundshistorie, den nye film 
X-Men Origins: Wolverine undersøger.

I sin rolle som producent på filmen kender Hugh Jackman alle 
facetterne i plottet. ”Det er en prequel,” bemærker han. ”Den 
foregår før den første X-Men-film, men man behøver ikke at have 
set de andre film. Den står alene, hvilket vi ville have, men det er 
stadig godt at have set de tidligere film. Den går tilbage til karak-
terens oprindelse. Der har været en masse mystik omkring Wol-
verine, fra tegneseriefortællingen til filmene. Vi ved meget lidt 
om hans fortid. Han har mistet sin hukommelse. Så vi har taget 
historien tilbage til hans barndom, da han var ni år gammel, og vi 
følger hans liv til nutiden. Vi taler om en mand, der besidder en 
evne til at hele sig selv, så ingen ved, hvor gammel han egentlig 
er. Men han er mindst 80 år gammel, sandsynligvis ældre, og 
han ser stadig ret godt ud,” fortæller Jackman med et grin.

Dyrisk temperament
Wolverine er baseret på en tegneserie af forlaget Marvel, hvor 
hans fortid i lang tid var ukendt, men hans dyriske temperament 
var åbenlyst fra begyndelsen. Hugh Jackman gør opmærksom 
på, at ”der skulle være øjeblikke, hvor publikum vil se karak-
teren og tænke: ’Åh, Gud, denne fyr er lidt af en vanskabning. 
Han er et dyr.’ Jeg ville ikke se pæn ud, og på den anden side 
heller ikke ligne en bodybuilder. Jeg ville se blodårer. Jeg ville 
have dette virkelig tætte look, fordi den dyriske side af ham er 
så vigtig.” Det vil sige, at selvom han er en helt, skal man være 
lidt bange for hans ukontrollerede temperament, som kan gå ud 
over både venner og fjender. I den første X-Men-film kommer 
han for eksempel efter et mareridt til at jage sine kløer igennem 
den forsvarsløse mutantpige Rouge (Anna Paquin), hans ven-
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inde og holdkammerat i X-Men. Sådanne situationer sker, fordi 
han er psykisk ustabil, og det har sin rod i den problematiske 
fortid, som den nye film tager hul på.

Kontroversiel baggrund
Historien om hans fortid blev først afdækket i tegneserien, da 
instruktøren Bryan Singer annoncerede, at han ville lave en 
film, der dykkede ned i heltens baggrund som efterfølger til sin 
succesrige X-Men. Marvel var bange for, at Singer fik førsteret 
på karakterens fortid, så de udgav en række tegneserier, der 
beskrev hans herkomst. Origin var navnet, og det er disse 
hæfter, den nye film i høj grad lægger sig op ad. Her finder vi 
blandt andet ud af, at Wolverine i virkeligheden hedder James 
Howlett og ikke Logan, som ellers er det navn, han har været 
kendt under. 

Vi får også at vide, at han er søn af en rig plantageejer i slutnin-
gen af 1800-tallets Canada og faktisk et svagt barn. Først i en 
hektisk begivenhed, hvor hans far bliver skudt af landstedets 
tidligere pedel, Thomas Logan, bruger Wolverine for første gang 
sine mutantkræfter, da han myrder Logan med sine kløer, der 
på dette tidspunkt er en forlængelse af hans knogler. Wolverine 
går i chok, og hans helende faktor ”lapper” hans hukommelse, 
så han fortrænger de grufulde hændelser. Det forklarer i det 
hele taget, hvorfor han kun husker glimt af sin fortid, eller som 
Hugh Jackman siger om den seneste film: ”I begyndelsen af den 
første X-Men har han ingen hukommelse, og kender ikke sin for-
tid. Det skal vi selvfølgelig forklare her.” 

X-Men Origins: Wolverine 
har verdenspremiere onsdag den 29. april

Fysisk set har den australske skuespiller altid været på top-

pen. Men til X-Men Origins: Wolverine måtte han alligevel 

på en skrap diet. Han måtte stå op hver morgen klokken 

4 og spise æggehvider og en toast. Resten af dagen gik 

med nøje afmålte kalorier, og det betød en masse fisk, 

grøntsager og kyllingebrystfileter, omkring otte af dem 

hver dag. Hård styrketræning og løb var dagligdag, og han 

tog 5-7 kilo på i muskler.

HugH JacKmanS
FOrBErEDELsEr
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OrD Tim K. christensen  FOTO arkiv

I over 40 år har han vandret gennem livet som et 
stykke levende mytologi. Gennem en ensom barn-
dom, ti års teaterundervisning, succesrige spaghet-
tiwesterns, et forlist ægteskab og hæder som in-
struktør. Sejlivet, vejrbidt og umulig at knække har	
”Clinten” båret det samme karvede udtryk gennem 
det hele. Som var hans liv én lang legende. Og som 
vidste han det fra starten.

llerede i 70ernes midte, da han sad i ilde-
varslende stilhed i et talkshow på BBC, 
mærkede man, at der var noget ved ham. 
Noget legendarisk. Midt i interviewet spurg-
te værten, Terry Wogan:

”Er du virkelig sådan en tough guy?” 

Eastwood stirrede roligt tilbage. Mens han rullede en cigaret 
mellem fingrene.

”What do you think?” sagde han og knipsede cigaretten op i 
luften.

Uden at bryde øjenkontakten strøg han samtidig en tændstik, 
løftede den til munden, og greb cigaretten mellem læberne. 
Da han i stilhed drog sit første knitrende hvæs, tabte Wogan 
kæben.

Den dag stod legenden om ”Clinten” mejslet ind i historien. 
Siden har han i over 40 år vandret sin ensomme cowboyfærd 
gennem livet, og hen over filmlærredet, med en cigar i mundvi-
gen. Og legenden lever stadig.

Det stod helt klart, da han for nylig, i en alder af 78 år, atter 
tonede frem i et talkshow, The Daily Show. Det var i forbindelse 
med hans nye film, Gran Torino, der har slået rekorden som den 

mest indtjenende film i Eastwoods spektakulære karriere. Og 
der sad han så med det samme tidløse stenansigt, da tv-værten 
komplimenterede ham overstrømmende for filmen:

”Du er en af de fyre, uanset hvad du gør, så vil jeg altid se dine 
projekter. Du har optjent den ære. Du laver ikke lort.”

Eastwood så lige på ham. Og sagde:

”Du er en sentimental mand.”

Flere ord behøver man ikke, når man er ”Clinten”, legenden, der 
blev kendt på at stryge tæt på alle sine replikker i sin første store 
film. Det gav karakteren mere mystik, sagde han. Sådan er Clint. 
Men hvad gemmer der sig så bag den tavse facade? Hvad er 
egentlig historien om dette vejrbidte menneske?

Den ensomme ulv
Legenden tager sin begyndelse i Californien, hvor den lille purk 
i 30erne levede et rakkerliv på farten. Depressionen var sat ind, 
og Clints far var tvunget til at slæbe hele familien derhen, hvor 
arbejdet var. I de barndomsår nåede Clint at gå i ti skoler, og her 
begyndte hans liv som ensom ulv. Kun én ting var virkelig godt, 
har han senere sagt:

”Da jeg altid var den nye dreng, legede jeg ofte alene, og på den 
måde bliver ens fantasi meget aktiv. Jeg skabte små mytologier 

SEjLIVEDE

A

POrTræT clint eAstwood
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DET	ER	En	
GOD	TID	I	

LIVET.	
InGEn	

KAn	RøRE	
MIG,	nåR	

jEG	ER	
OVER	70.

for mig selv, og jeg tror, at det var det bedste, der skete for mig 
i min barndom.”

De mytologier blev begyndelsen på den mytiske figur, han skulle 
udvikle sig til. Men allerede dengang var Clint opsigtsvækkede. 
Som 13-årig var han 1,85m og havde et flot, karvet udseende. Og 
en ualmindelig stor tilbageholdenhed. Han havde aldrig været 
vant til at tale med de andre børn i barndommens omstrejfen.

Derfor fortsatte han også i sin ungdom det ensomme liv på far-
ten, først som skovhugger og så lastbilchauffør, før han blev 
indkaldt under Korea-krigen. Men krig var mod hans politiske 
ståsted. Og når Clint havde en mening, så stod den mejslet i 
sten. Han tog derfor tingene i egen hånd og sikrede sig i stedet 
arbejde som svømmelærer på hærbasen.

Det var her, det begyndte. Et par mindre filmstjerner svømmede 
på stedet, og Clint konstaterede: ”De er helt almindelige fyre. 
Så er skuespillet vel også bare et håndværk.” Fra den dag af tog 
han teaterundervisning om aftenen og forskellige småroller, når 
de dukkede op. Det gjorde han i ti år, sejlivet, sindsroligt. Uden 
lyd. Så skete det:

30-årige Clint blev castet i en af tidens mest populære tv-serier, 
Rawhide, for blot at fortsætte sin sejlivede færd gennem 250 
afsnit, indtil hans agent én dag ringede.

Det går helt galt, Leone
”Jeg har et filmjob til dig i Italien,” sagde han og forklarede, at det 
var usikkert om filmen ville blive vist i USA, og at lønnen var elen-
dig - og så kunne han forresten nævne, at instruktørens eneste 
bedrift var en latterliggjort film, Kolossens Hemmelighed (1961).

Clint var kold. Han bad om manuskriptet. Og efter at have læst 
de første sider greb han telefonen, tog jobbet, pakkede lidt kluns 
fra et filmset i Hollywood og rejste. Filmen var en western og 
havde mindet ham om hans yndlingsfilm, den japanske samu-
raiklassiker Livvagten (1961).

Ugen efter stod han så i Italien til de første optagelser, hvor han 
så, at instruktøren Sergio Leone ikke vidste det mindste om 
westerns og var på vej til at producere et stykke arvelort. 
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Har haft store roller i 47 film, har produceret 25 film, 
instrueret 30, og har vundet fire Oscars 
og nu 97 andre filmpriser.

78-årige Eastwood har syv børn og er gift med den 46-
årige nyhedsværtinde Dina Ruiz.

Blev i 1986 valgt til borgmester i byen Carmel, 
hvor han bor, men gik af efter to år.

Er én af de tre eneste levende instruktører, 
der har vundet to Oscars for bedste film.

Eastwoods filosofi er: 
”Everyone leaves everyone else alone”.

BLå BOG

Kilde: imdb.com

sKuEsPiL

insTruKTør

Clint så på Leone:

”Ok, Sergio, hør her. I en B-film skærer vi alting ud i pap. I en A-
film lader vi publikum tænke selv.”

Så strøg Clint de fleste af sine replikker, gjorde sin karakter så 
barsk, at det skræmte selv Leone, og gik i gang med arbejdet. 
Alt sammen med antydningen af tavs morskab. Som var han 
hævet over jordiske bekymringer som kritikere og fiasko.

Et halvt år senere, da filmen En Nævefuld Dollars (1964) kom 
frem, blev den nu alligevel en buldrende anmelderfiasko i USA. 
Her skrev landets mest anerkendte kritiker Pauline Kael om 
Clint: ”Han er ikke skuespiller. Så man kan næppe kalde ham en 
dårlig skuespiller. Han spiller jo slet ikke.”

Sådan er min natur
Det påvirkede nu ikke Clint - eller Leone, som man kan forestille 
sig, har sagt:

”Lad os lave én mere.”

Og ”Clinten” har set på ham, og knebet øjnene let sammen.
”Ok … Punk.”

De to ”skød” i hvert fald straks to film af samme skuffe. Clint fulgte 
altid sin intuition og spørgsmålet: ”Har jeg lyst?”. Og “Clinten” må 
have vejret noget, for da deres tredje spaghettiwestern Den gode, 
den onde og den grusomme (1966) ramte biograferne verden over, 
var fiaskoen vendt til buldrende succes.

Efter det fulgte Dirty Harry (1971), og så var legenden skrevet. 
”Clinten” var blevet den ensomme, selvstyrende cowboy fra 
filmene. Og helt fortegnet var billedet ikke. Allerede som 23-årig 
var han blevet gift (efter en blind date), men ægteskabet fun-
gerede aldrig, og som Clint har sagt:

”Det første år var frygteligt. Mag (hustruen, red.) måtte lære, at 
jeg var af den natur, der gjorde ting, når jeg havde lyst til det.”

Clint havde affærer i flæng (blandt andre med Barbra Streisand) 
og fik på vejen et illegitimt barn, Kimber, som siden har beskre-
vet forholdet til sin far som anstrengt. “Clinten” var på sin egen 
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MERE.

færd, og karrieren betød mest (i dag er det blevet til syv børn).

”Jeg er besat af arbejde, måske somme tider for meget til at få 
tid til at dyrke noget ved siden af,” har ”Clinten” selv sagt om sit 
vejrbidte fokus - et fokus som snart skulle føre til den helt store 
succes:

”Ingen kan røre mig”
”Jeg begyndte at instruere, så jeg havde noget at falde tilbage 
på, når jeg ikke kunne holde ud at se mit eget fjæs oppe på 
lærredet mere,” sagde han, da han som 60-årig instruerede sin 
første film.

To år senere instruerede han så De Nådesløse (1992) med sig 
selv, Gene Hackman og Morgan Freeman i hovedrollerne. De 
blev dog lidt bekymrede, da de bemærkede “Clintens” særlige 
måde at lave film på: Ingen prøver, ikke for mange optagelser 
og ikke bruge for meget tid. Gentagelser dræber, sagde Clint. 
Og han fik ret.

Filmen hentede mere end en halv milliard kroner i biograferne, 
fik fire Oscars og blev udråbt til den ultimative og ’sidste west-
ern’. Måske fordi Clint selv var indbegrebet af cowboyen, den 
sidste ægte af slagsen.

Efter det fulgte et par thrillers, der fejlede klart. Clint var upåvir-
ket. Han begyndte i stedet sine eksperimenter, først med den 
dystre Mystic River (2003), og derefter en lavbudgetfilm, som 
han skød på kun 37 dage. ”Clinten” gjorde, hvad ”Clinten” ville:

”Det er en god tid i livet. Ingen kan røre mig, når jeg er over 70,” 
sagde han selv.

Og Clint fik ret. Filmen hed Million Dollar Baby (2004) og ind-
bragte fire Oscars. Den aften, til uddelingen i Hollywood, trådte 
legenden op podiet, efter fyrre års færd, stirrede ud over salen, 
der tordnede i bifald. Og takkede sin 96-årige mor. Så var de 
nødvendige ord sagt. Og så var Clint egentlig klar til at komme 
tilbage til arbejdet, fornemmede man.

Siden har han fortsat sin færd og står nu klar med Gran Torino, 
der symbolsk synes at afslutte historien om den ensomme, 
retfærdige antihelt ved udgangspunktet (se selv hvordan!), og 
den er erklæret Clints sidste film som skuespiller. Men legenden 
fortsætter. For legender dør ikke. Og ”Clinten”: He’s gonna out-
live us all. Den sejlivede satan.

Gran Torino har premiere den 17. april
Læs også Klassikeren med Dirty Harry på side 70
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Fem forrygende komikere, et fantastisk show

fbi.dkzulu.dk
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FBI præsenterer i samarbejde med TV2 ZULU  Stand-up tour 2009
Michael Schøt  Tobias Dybvad  Brian Mørk  Anders Fjelsted  Christian Fuhlendorff 

2.04 Ringsted Kongrescenter
3.04 Næstved Kulturhus
4.04 Randers, Værket

16.04 Silkeborg Teater
17.04 Vejle, Musikteatret
18.04 Horsens Ny Teater
22.04 Odense, Magasinet
24.04 Århus, Musikhuset
25.04 Aalborg, Skråen
30.04 Esbjerg, Musikhuset

1.05 Svendborg Teater
2.05 Slagelse Musikhus
6.05 Skanderborg, Kulturhus
7.05 Albertslund, Musikteatret
8.05 Holbæk Teater

12.05 Hillerød, Støberihallen
13.05 Birkerød, Mantziusgården
14.05 Greve, Portalen
16.05 Kbh, Stærekassen - TV-OPT.
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Fri os fra det onde er en allegori om angsten for ”de frem-
mede”. Instruktøren Ole Bornedal har lavet et tankevæk-
kende absurd drama med Lasse rimmer og Lene nystrøm 
i hovedrollerne. Kino.dk har mødt instruktøren i København.

en jyske provinsielle brutalitet er udgangs-
punktet for Ole Bornedals nye film. Født og 
opvokset i provinsen nord for Aalborg kender 
han netop selv til den. Den direkte tale og til-
gang, indbyggerne har til hinanden, står derfor 
centralt hos karaktererne i Fri os fra det onde.
”Jeg kan ikke undgå at have en slags kær-

lighed til den brutalitet og til den direkthed, altså hvor en spade 
er en spade. Det man siger, er det man siger. Der er ikke nogen 
hemmeligheder, for det er sådan set lige på og hårdt.”

Der er heller ingen underliggende psykologiske forklaringer på, 
hvorfor karaktererne agerer, som de gør i filmen. De er kun det, 
der står skrevet i manuskriptet, og det fik Bornedal til at vælge 
helt nye ansigter til hovedrollerne. Ansigtsudtryk, der sjældent 
er set på et filmlærred før.
Lasse Rimmer, Lene Nystrøm og Jens Andersen, kendt fra 
stand-up scenen, Aqua og Polle fra Snave, spiller sammen i 
det emotionelt autentiske drama.
”For mig var det nogle helt nye interessante ansigter. Jens An-
dersen har ikke set sådan ud før, Lene Nystrøm har aldrig set 
sådan ud før, og Lasse Rimmer har helt sikkert heller aldrig set 
sådan ud før.”

Ekstreme og karikerede
Fri os fra det onde er et emotionelt nærstudie, for at bruge 
Bornedals egne ord, hvor relativt almindelige mennesker plud-
selig bringes ind i en fuldstændig grotesk situation, der ikke 
lige er til at komme ud af igen. 
”I yderste grad har vi forsøgt først og fremmest at lave nogle 

født Hans ole Bornedal den 26. 
maj 1959 i nørresundby.

Begyndte i 1981 at lave radio på 
P4 for danmarks radio.

Har været tekstforfatter og 
instruktør på flere tv-udsendelser 

og serier. direktør for aveny 
Teatret i København fra 2001-05.

Har instrueret seks spillefilm

nattevagten (1994)
nightwatch (1997)
Jeg er dina (2002)

 Vikaren (2007)
Kærlighed på film (2007)
fri os fra det onde (2009)

Cv d
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sig ud på sidelinien sammen med sit publikum og så kigge ind og 
sige: ’Prøv lige at se de her stakkels marionetdukker. Hvor er de dog 
fortvivlende. Hvorfor går de ikke den vej i stedet for den anden vej?’ 
Og denne film er nok mere et dukketeater end mine andre film.”

Et eventyrligt drama
Der har altid været et metaplan i Bornedals film, og det kom-
mer bestemt også til udtryk i denne fortælling. Filmen starter 
nemlig med et eventyrligt element i form af en fortæller, der 
præsenterer de forskellige karakterer i filmen.
”Det er vigtigt, at historien bliver en allegori. At der er et ele-
ment i fortællingen, der er eventyrligt. Så det ikke bliver en so-
cialrealistisk skildring af nogle prototyper, men at filmen selv 
tager afstand og bliver iagttager. Og det er et element, som jeg 
altid har arbejdet med i mine film.”

Men selv om et eventyr som regel ender lykkeligt, er det ikke til-
fældet i Fri os fra det onde.
”Det er en type historie, hvor der ikke er nogen sejrherrer. Der er jo 
ingen, der kan vinde det her projekt, fordi projektet er så absurd. 
Det er et projekt, hvor mennesket er styret af had, angst og mis-
forståelse. Det eneste gode menneske bliver jo skudt i hovedet.”

“Og det er også pointen, at ingen i filmen kan vinde. Ondskab 
er et af de centrale temaer, men det er ikke mennesket, der er 
ondt - det er snarere nogle uheldige omstændigheder, der kan 
tvinge det til at handle ondt,” pointerer Bornedal.

Fri os fra det onde har biografpremiere den 3. april. Den blev 
vist som åbningsfilm på filmfestivalen CPH:PIX den 26. marts. 
Læs om festivalen over de følgende sider.

karakterer, som bare er ekstreme og spændende. Vores hoved-
person Lars er jo enormt dyb, og fortvivlet forsøger han at bringe 
harmonien tilbage igen efter, at han har sat det hele i brand.”

Karaktererne har Bornedal valgt at gøre meget firkantede og sort-
hvid-agtige, så mens det gode og det onde kæmper mod hinanden, 
forvandles den fredelige provinsidyl hurtigt til en regulær krigszone.
”Det jeg forsøgte at gøre denne her gang, var nok mere at 
prøve at dykke ned i nogle følelser og relationer, som forsøger 
at granske i folk og i nogle ekstreme situationer. Hvordan de 
har det emotionelt. Hvordan de overlever. At tage normaliteten 
- ikke bare vende den på hovedet, men virkelig flå skindet af og 
se, hvad der ligger inden under.”

Hudløs
Selve filmprocessen beskriver Bornedal både som hudløs og som 
sentimental. Og selv om han har instrueret film siden sin debut 
med Nattevagten i 1994, har han aldrig prøvet noget lignende.
”Når man ikke arbejder med emotionelle undertekster, så arbej-
der man kun én til én hele tiden, og så er der heller ikke plads 
til at skjule sine følelser. Følelserne hang simpelthen uden på 
huden af os alle. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Det var 
en utrolig smuk oplevelse.”

Og måske er det netop de nye skuespillere, der har sat sit sær-
præg på filmen. Med så mange svære konflikter og hårde scener 
er det ikke så underligt, at følelserne kommer så stærkt til udtryk.

De fremmede
Især racekonflikten står centralt i filmen, og det er angsten for 
”de fremmede”, der præger landsbyboerne. Det er godt nok 
en problematik, der ofte har været brugt, men Bornedal har en 
helt klar begrundelse for dette valg.
”Det er en karakter, vi kender. Det er det tætteste, vi kommer 
på et menneske, der er kørt helt ned under gulvbrædderne i 
vores kultur. Det er jo et eks-torturoffer, og den uskyld skal 
bruges for at kunne sætte bål i filmen.”

Og det er denne uløselige konflikt, Bornedal skildrer på sin helt 
egen stilbevidste måde. Ligesom i Kærlighed på film ses hans 
særkende nu endnu tydeligere i Fri os fra det onde.
”Jeg synes, at der er visse fortællinger, hvor filmen ligesom skal stille 

Ole Bornedal revolutionerede dansk film 
med denne genrefilm, der stadig står 
som den største thriller i Danmark. Niko-
laj Coster-Waldau spiller Martin, der er 
nattevagt på Rigshospitalet, hvilket viser 
sig at være langt farligere, end den ellers 
uhyggelige stemning antyder.

nattevagten (1994)

TOP 3 / BOrnEDAL-FiLM

Efter en økonomisk fiasko med storfil-
men Jeg er Dina (2002) fik Bornedal et 
fortjent comeback med denne eventyr-
lige børnefilm, der har Paprika Steen som 
en lærerinde, der er et rumvæsen. Filmen 
har nogle af de flotteste effekter, som 
dansk film nogensinde har præsteret.

vikaren (2007)

Den anden succes for Bornedal i 2007 var 
Kærlighed på film. Her spiller Anders W. 
Berthelsen en mand, der bliver forelsket i 
en pige, der ligger i koma, og som han selv 
har kørt ned. Nikolaj Lie Kaas spiller hendes 
måske afdøde kæreste.

Kærlighed på film (2007)

”Ole er en god personinstruktør. Han har en fin for-
nemmelse for, hvornår han banker hovedet mod 
talentloftet, når han instruerer en amatør som mig, 
så han ikke ørkesløst jagter en præstation, som man 
ikke er dygtig nok til at forløse.” 

lasse rimmer til kino.dk



CPh:PixEn
FiLMFEsTivAL 
FOrBErEDEs

år en filmfestival åbner portene op for et filminteres-
seret publikum, er det med meget mere end blot tal-
rige film fra hele verden. Der er ofte rød løber, mas-
sive bannere, plakater og medarbejdere bag diske, 

som deler gratis festivalsprogrammer ud. For slet ikke at tale om 
alle de fancy fester, atmosfæriske arrangementer og prangende 
prisuddelinger. Sådan skal det også være, når København læg-
ger by til en ny filmfestival, nemlig CPH:PIX.

Fælles for disse filmfestivaler, uanset om de afholdes i Køben-
havn, Odense eller Århus, er, at der ligger en masse forberedende 
arbejde i at få det hele til at klappe, når det skal. Det handler altså 
om mere end programplanlægning af filmkørsler. Det praktiske 
skal i den grad koordineres, og der skal handles hurtigt, fordi fes-
ter for flere tusinde mennesker arrangerer ikke sig selv.

Et biografmøde
Det gør udsmykningen af biografer heller ikke. Det er Dagmar 
Teatret i København, der er base for størstedelen af filmpro-
grammet under festivalen, så den skal i høj grad emme af CPH:
PIX med et boom af bannere, logoer og festivalstemning. Det 
betyder flere møder mellem de involverede marketingfolk.

Et af disse møder foregår en vinterkold onsdag i februar, hvor 
kino.dk er med i Dagmar for at overhøre samtalen mellem to 
gange Per, den ene med efternavnet Hedegaard - en lyshåret 
fyr, der er marketingchef for CPH:PIX - den anden med efter-
navnet Jakobsen, som har mørkt hår og er iført en stribet bluse, 
og som er ansat af Nordisk Film Biografer. Han skal sørge for, at 
biograferne ser indbydende ud. Per Jakobsen ankommer sam-
men med dekorationschefen Camilla Pabian, der tager noter 

undervejs, og Per Hedegaard flankeres af PIX-koordinator 
Lars B. Frahm. 

Per Hedegaard åbner samtalen med et forslag om at lade et 
banner løbe som et lilla bånd over facaden af Dagmar. De andre 
er med på idéen, men Per Jakobsen lægger vægt på, at der 
skal være plakater af film og af festivalens logo i god tid: ”Et af 
problemerne er ofte, at plakaterne er kommet for sent på. Folk 
skal vide, at der sker noget meget tidligere. Vi skal også have en 
ordentlig disk. Ikke bare plakater der er sat op på et stykke tykt 
pap - det skal være en disk, der er designet til lejligheden. Ellers 
ser det uprofessionelt ud.”

Lars B. Frahm forsikrer, at plakaterne nok skal være færdige tre 
uger før, festivalen begynder. Camilla byder ind med endnu en 
idé til den vigtige eksponering af festivalen: ”Kunne man ikke 
lave mindre, simple plakater, der sættes oven på filmplakater og 
indikerer, at der er tale om CPH:PIX?” 
Det er nok ikke nogen dårlig idé, for publikum skal kunne gen-
kende festivalens udseende fra begyndelsen, fordi den er ny i 
klassen. Opmærksomhed er vigtigt, og den kan også skaffes 
gennem nogle huskværdige fester, som festivaldeltagerne tager 
med sig i mindebogen.

Fest og farver
Derfor har CPH:PIX sin egen konceptudvikler til de store events. 
Han hedder Emil Thorup, og han skal have alle festerne til at 
hænge sammen økonomisk og kvalitetsmæssigt. Den slanke 
mand med tætsiddende bukser og charmeklud om halsen har 
tre vigtige fester, som han skal stå for: Åbningsgallaen i Imperial 
Biografen den 16. april, som kun er for filmfolk, den store pub-

N

CPH:PIX er navnet på Københavns nye filmfestival, der foregår fra 
den 16. til den 26. april, og er en fusion mellem NatFilm Festivalen og 

Copenhagen International Film Festival. Kino.dk var med på sidelinjen for 
at følge forberedelserne til Hovedstadens største filmbegivenhed.

OrD daniel Bentien  FOTO cPH:PiX
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likumsfest dagen efter, og endelig afslutningsgallaen den 25. 
april, som kun er for spidserne inden for filmbranchen. 

Da kino.dk møder Emil er det i en gammeldags barbersalon i 
Borgergade i det indre København, hvor mænd kan blive klippet 
og barberet, mens man nyder en espresso og et glas whisky. Ind-
retningen ligner noget fra 30erne, og det er ikke tilfældigt. Temaet 
for festerne bliver nemlig Depressionen i 1930erne. For at få den 
bedst mulige fest har Emil sat et møde op med den prominente 
festkonge Jean von Baden, der lever af at lave events, er dj og 
selvudnævnt joker. I en periode har Jean fået mere presseomtale 
end Kronprinsen, som han i øvrigt også kender. 

Samtalen flyver hurtigt mellem de to kvikke festaber: ”Op-
levelsesøkonomi i krisetider er den nye verdensøkonomi,” 
siger Emil, mens Jean bliver klippet. Jean giver ham ret, og 
på et splitsekund har han brygget en aften sammen: ”Publi-
kumsfesten skal afholdes i Odd Fellow palæet, hvor omkring 
1.500 mennesker skal give den gas. Der skal være en dress-
code, der signalerer 30er-tøj, en masse drikkevarer, kendte 
dj’s a la Anders Trentemøller, og så skal der selvfølgelig 
være storskærme med trailers for festivalens film.”

Så hurtigt kan det gå, og efter lidt pingpong afslutter Emil med at 
konkludere, at CPH:PIX skal være Nordeuropas svar på Cannes 
Filmfestivalen med ultraglamour på en mere nedtonet måde. 
Mødet mellem de to er slut, espressoen er drukket, og den 
egentlige opsætning af festivalen kan begynde.

Læs Christian Monggaards klumme 
om filmfestivaler på side 74

• Der bliver vist over 170 film på CPH:PIX.

• 10-12 film vil især være i fokus, nemlig de udvalgte konkur- 
 rencefilm af debuterende filminstruktører, der dyster om  
 festivalens hovedpris NEW TALENT GRAND PRIX med en
 førstepræmie på 50.000 euro eller cirka 373.000 kroner.  
 Derudover uddeles Politikens Publikumspris, som giver  
 økonomisk støtte til distribution og lancering i Danmark.

• Navnet CPH:PIX henviser til CPH:DOX, som er Københavns  
 dokumentarfilmfestival. PIX er en forkortelse af pixels, der er
  et teknisk begreb for grafikken i computerspil, men lyder  
 også som pics, pictures eller billeder. Både film og com- 
 puterspil er i fokus, og blandt andet vil CPH:PIX afholde  
 et arrangement, hvor forholdet mellem de to medier bliver  
 afdækket, og undervejs bliver der sat fokus på 3D-film.

• CPH:PIX er en fusion mellem NatFilm Festivalen og Copen- 
 hagen International Film Festival.

• Festivalen foregår i København i perioden 16. til 26. april.

FACTs OM
CPh:Pix
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Kino.dk kobler ud og brænder gummi af 
i forbindelse med premieren på Fast & Furious. 

Enhver actionfilm med respekt for sig selv har lyden af hvinende dæk og 
hjulspind som et minimum, men nogle film gør en særlig dyd ud af det 
foretrukne transportmiddel på det store lærred. Biljagter er med andre ord 
ikke til at komme uden om, når spænding er lig med fart og fare - ingredienser, 
der findes til overflod i vores bud på filmhistoriens 10 fedeste af slagsen.

OrD Søren Søndergaard  FOTO arkiv

TOP 10 biljAgter

Filmhistoriens måske største biljagt 
med smadrede politibiler i hobetal og 
Jake og Elwood Blues på flugt i deres 
Bluesmobile (en ombygget politibil af 
mærket Dodge Monaco). Nøgleordet 
er ravage, og dele af Chicago blev 
lukket, så man kunne blæse gennem 
centrum med 160 km/t.

The Blues Brothers (1980)

I en Pontiac Le Mans racer Gene 
Hackman gennem Brooklyn for at 
indhente et tog - seks minutter og 4,6 
kilometer senere er jagten slut. I mel-
lemtiden har man oplevet filmhisto-
riens mest realistiske biljagt fuldendt 
af uventede kollisioner, der ikke stod 
i manuskriptet.

The French Connection (1971)

Mere et racerløb end en egentlig bil-
jagt, men opfindsomheden og farten 
får Days of Thunder (1990) til at ligne 
kravlegården på køreteknisk anlæg. 
Theodor Fælgen og ikke mindst racer-
bilen Il Tempo Gigante er uforlignelige 
i den bedste norske dukkefilm, du no-
gensinde vil få at se.

Bjergkøbing Grand Prix (1975)

02 03 04

40 år gammel og stadig biljagternes 
biljagt. Steve McQueen kører en 
Ford Mustang helt ud i 10 minutter, 
imens San Franciscos gader lægger 

01 Bullitt (1968)
scene til en forfølgelse, der handler 
mere om hastighed end ødelæg-
gelse. Høj fart, høj klasse.

De 10 BeDsTe 
BiljaGTer

05�



Arnold Schwarzenegger er god at 
have i baghånden, når man som teen-
ager jagtes af en ond Terminator gen-
nem Los Angeles. Og ingen formår at 
mikse motorcykler, lastbiler og Guns 
n’ Roses bedre end James Cameron.

Terminator 2 
judgement Day (1991) Quentin Tarantinos film om en flok pi-

ger der snakker, snakker og snakker. 
Ventetiden er dog det hele værd, da 
filmens afsluttende biljagt endelig 
går i gang.

Death Proof (2007)

Man byggede en motorvej til formålet, 
filmede i tre måneder og smadrede 
300 biler. Ikke alt fungerede i den 
anden Matrix-film, men den sjældne 
kombination af biljagter og ninja-
sværd hører blandt trilogiens abso-
lutte højdepunkter.

The Matrix reloaded (2003)

Brutal, kompromisløs og ustoppelig. 
En gruppe fremtidspunkeres forsøg 
på at indhente en vred Mel Gibson, og 
ørkenens sidste dråber benzin resul-
terede i en af de mest dynamiske og 
indflydelsesrige biljagter nogensinde.

Mad Max 2
The road Warrior  (1981) Få filmproducenter bruger mærker 

som Mercedes, Audi og BMW til 
biljagter, men denne thriller er en 
undtagelse. Bag rattet sad Formel 1-
kørere, og Robert De Niros skræmte 
ansigtsudtryk i flere scener skyldes 
efter sigende ikke godt skuespil men 
ægte panik.

ronin (1998)

05 06 07

08 09 10

Hvorfor nøjes med fart, tempo 
og smadrede biler, når man kan 
forbedre den klassiske model med 
drabelige stunts og springe fra bil 
til bil? Især når det forvandler en ef-
fektiv og enkel biljagt til popcorns-
kunst i høj fart.

The Fast and the Furious (2001)

Er Du EniG i vOrEs TOP 10?Gå ind på www.kino.dk 
og sammensæt din egen top 

10 over de fedeste biljagter i 
filmhistorien.
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eventyrkarakterer
Der var engang. Sådan 

begynder de fleste eventyr. 
Men der er også andre ting, 

der går igen i et rigtigt 
eventyr, uanset om det er 

på film eller i klassisk bog-
form. Det kan være magiske 
genstande, fabeldyr, prøvel-

ser eller tallet ’3’. Lige så ofte 
er det samlingen af person-
er, der optræder i historien. 

I forbindelse med den nye 
eventyrfilm Inkheart, der 

symptomatisk har premiere 
den 3. april, præsenterer kino.
dk fem karaktertyper, der ofte 
indgår i et rigtigt filmeventyr. 

Det er ganske vist.

en helt
Helten er ofte en godhjertet ung mand, 
der ikke ser ud af meget, men viser sig 
at besidde mod og dygtighed nok til at 
besejre modstanderen samt vinde pigen 
og det halve kongerige. I filmens verden 
er typiske eksempler på helte Star Wars’ 
(1977) Luke Skywalker, der er en al-
mindelig bondedreng til at begynde 
med og ender med at blive mægtig 
Jedi-ridder. Alternativt er helten en 
pige som i Alice i Eventyrland (1951).
Andre helte Aladdin, Shrek, Kung Fu 
Panda og Frodo fra Ringenes Herre 
(2001-03).

en hjælper
Hjælperen er ofte heltens bedste ven 
og rejsekammerat. Helten kan sjæl-
dent klare sin færd uden hjælperen, 
så denne er en vigtig brik i et even-
tyr. I Ringenes Herre-trilogien er Sam 
hjælperen, som rejser sammen med 
Frodo for at destruere den mægtige 
Ene Ring.
Andre hjælpere Aben Apu fra Alad-
din (1992) og musene Tim og Bum fra 
Askepot (1950).

en prinsesse i nød
Helten skal score en sød pige, som 
mange gange er spærret inde som i 
Shrek (2001), hvor trolden Shrek hjælper 
Prinsesse Fiona ud af dragens slot. I 
klassiske folkeeventyr er prinsessen 
kun flygtigt med, fordi hun først bliver 
reddet til sidst, men i filmeventyr er 
hun tit en biperson eller rent faktisk en 
hovedperson som i Shrek.
Andre prinsesser i nød Prinsesse 
Leia fra Star Wars og Snehvide i Sne-
hvide og de syv små dværge (1939).

en læremester
Heltene er uslebne diamanter, som har 
et mægtigt potentiale. Men det kræver 
en læremester at vække en ægte helt. 
Sådan en optræder typisk i form af en 
ældre mand, som i løbet af fortællin-
gen må lade livet, så helten kan blive 
ny mester. Det er i hvert fald usandsyn-
ligt, at Eragon kunne klare alle strabad-
serne uden hjælp fra sværdfægteren 
Brom i Eragon (2006).
Andre læremestre Gandalf fra Ringenes 
Herre, Obi-Wan Kenobi samt Yoda fra 
Star Wars.

en ond modstander
Alle helte har en modstander, der skal be-
sejres. Modstanderen repræsenterer det 
onde, hvor helten er symbol på det gode. 
Den hvide heks fra Narnia: Løven, Heksen 
og Garderobeskabet (2005) giver de tre 
børn kamp til stregen og er ondskabsfuld 
som bare pokker. I sidste ende vinder 
helten altid over sin modstander, og en 
ægte eventyrslutning kan indtræffe. 
Andre onde modstandere Havhek-
sen Ursula fra Den lille havfrue (1989), 
Vestens heks fra Troldmanden fra Oz og 
Lord Voldemort i Harry Potter.

0�0



Familie-kinoKonkurrence

konkurrence

Vind flotte præmier til DreamWorks’ 
Monsters mod Aliens ©, der har premiere den 3. april.

Problemer med Aliens ? Få en Monsterløsning.

EN MONSTERSTOR FILM
www.monstersmodaliens.dk

Fra Skaberne af ogFra Skaberne af og

43628_MvsA_PlakatFinal.indd   1 13/02/09   12:39:19

se også ugentligekonkurrencer påwww.kino.dk

Monsters vs. Aliens ™ & © 2009 
DreamWorks Animation L.L.C. 

All Rights Reserved.

Se filmens trailer på 
www.monstersmodaliens.dk

Vi udlodder 5 præmier, som er en samlet pakke med 
følgende indhold: 2 billetter til filmen, 1 hoppebold, 

1 par børnehjemmesko, 6 badges.

For at vinde de flotte præmier 
skal følgende spørgsmål besvares:

Før hun blev til Gigantika, 
hvad var så hendes rigtige navn?

1 Sofie   2 Sarah  3 Susan

Svar på spørgsmålet ved at sende en SMS til telefonnummer 
1225 med et af følgende svar: kino 1, kino 2, eller kino 3

Svaret skal være modtaget senest den 20. april 2009

Det koster 5 kr. pr. SMS, og du kan max deltage 3 gange pr. dag.
OBS.: Ingen fortrydelsesret. Vinderen vil få direkte besked. 

dansk 
familieeventyr 
a la Ghostbusters
Monsterjægerne er titlen på en kommende dansk 
familiefilm. Den handler om en 12-årig dreng, der til 
at begynde med ikke tror på monstre, indtil han sam-
men med sin lillebror opdager det frygtede Skygge-
monster. Skyggemonstrets dronning bevæger sig fra 
person til person via kys og efterlader sine ofre med 
deres personlighed helt forandret - ofte i en tilstand 
af total uansvarlighed. De samler to venner, og for at 
overvinde deres fjende bliver de Monsterjægerne! 
Filmen har premiere 9. oktober i år.

familiefilm i APriL

3. APril
• Inkheart
• Monsters mod Aliens (original og dansk version)

2�. APril
• Mumitroldene: Farlig midsommer

 0�1



Dvd/Blu-ray Nye udgivelser // Disco Ormene 	s.	62-64

Bjarne (Peter Frödin) er en ung regnorm, som bare er 
dødtræt af at være allernederst i fødekæden! Alle de andre 
insekter regner orme for nul og niks. Bjarne har det kedelig-
ste job inden for kompostvæsnet hos A. P. Mødding. Men en 
dag falder Bjarne over en gammel discoplade, og boogien går 
direkte i blodet på ham. Han får en genial idé. Han skal danne 
verdens største discoband: ’Solskins Bjarne & Hans Disco 
Orme.’ Okay, han har hverken arme, rytme eller et band. Men 
selv den mindste orm kan blive til noget stort. Danske teg-
nefilm ridder på en fantastisk bølge for tiden med titler som 
Jungledyret Hugo: Fræk, flabet og fri (2007), Rejsen til Saturn 
(2008) og nu Disco Ormene. Det er tid til boogie!

Disco	Ormene
Yes, sir, I can boogie

ANIMATION/KOMEDIE

inFO

MEDiEr Dvd og Blu-ray  LAnD Danmark 
insTruKTør Thomas Borch Nielsen  PrODuKTiOnsår 2008 

sPiLLETiD 87 min.  uDGivELsE 28. april  EKsTrA Bag om Disco 
Ormene (Troldspejlet), Fra streg til levende billeder, Bloopers, 

Indspilning af sange, Syng med, og YMCA, Billedgalleri, Trailers

0�2

Kino.dk præsenterer over de følgende sider de fedeste dvd- og Blu-ray-udgivelser 
for april måned. Her er noget for enhver smag: Dansende orme, lede terrorister, rum-
væsner, forvirrede teenagere og meget mere. Her er både biograffilm, tv-serier og 
film, der kommer direkte i hjemmebiografen.

01 Blå mænd
02 Dig og mig
03 Saw V
04 Kandidaten
05 High School Musical 3
06 Max Payne
07 Pinocchio - 70 års jubilæumsudgave
08 Righteous Kill
09 Mamma Mia
10 Eagle Eye

De mest solgte 
dvd’er i Danmark ifølge 
Blockbuster i uge 12 

Regnorme har også rytme
HHHHH

"Animationen er på så højt 
niveau, at eksperterne på Pixar 

i USA ikke ville skamme sig"
Berlingske Tidende

HHHHH
"Skøn, gakket og 

frydefuld underholdning 
for børn og deres voksne"

Ekstra Bladet

CRONE FILM & RADAR FILM PRÆSENTERER

DVDS 504

© Disco Ormene ApS / Sunshine Barry. All rights reserved. Coverdesign © 2009 SF Film A/S. All rights reserved.
Dolby and the u symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Markedsføres af SF Film A/S i Danmark, Grønland og på Færøerne. www.sf-film.dk.

5 706710 005049

Originaltitel: DISCO ORMENE    Komedie    Produktionsår: 2008

Lydformat:  Dolby sorround 5.1/DTS   Sprog: Dansk tale   Undertekster: for hørehæmmede

Spilletid: 76 min   Billedformat: 16:9 (2.35:1)  

ADVARSEL. Denne DVD (inklusiv lydspor) er godkendt af SF Film A/S til salg til privatpersoner til brug i private hjem uden ved-
erlag. SF Film A/S forbeholder sig alle øvrige rettigheder. Salg må kun ske gennem en forhandler godkendt af Foreningen af danske 
Videogramdistributører. Kopiering, redigering, videreudlejning, ombytning, pantsætning og udlån er forbudt. Definitionen af privat brug 
udelukker brug af denne DVD på klubber, i offentlige transportmidler, hospitaler, hoteller, boreplatforme, fængsler, skoler og lignende. Det 
er endvidere forbudt at anvende DVD filmen (eller uddrag heraf) til offentlig fremvisning herunder udsendelse via radio, TV og internet.

Dobbeltlags DVD; ved  lagskift kan der opstå en kort pause2,35:1 PASSER TIL ALLE 
TV-SKÆRME

16 : 9

DENNE DVD ER
KOPIBESKYTTET

TRINE

DYRHOLM
PETER

FRÖDIN
PETER

FRÖDIN
TRINE

DYRHOLM
LARS

HJORTSHØJ
LARS

HJORTSHØJ

STORYBOARD SUPERVISOR KIM HAGEN KOMPONIST JÖRG LEMBERG LYD DESIGN ROAR SKAU OLSEN KLIP KIRSTEN SKYTTE HISTORIE AF THOMAS BORCH NIELSEN & MORTEN DRAGSTED
MANUSKRIPT MORTEN DRAGSTED  CO-INSTRUKTØR DANIEL SILWERFELDT & TONNI ZINCK PRODUCER NINA CRONE INSTRUKTION THOMAS BORCH NIELSEN

PETER FRÖDIN  TRINE DYRHOLM  LARS HJORTSHØJ  TROELS LYBY
BIRTHE NEUMANN  HELLE DOLLERIS  PETER HESSE OVERGAARD  HENNING JENSEN  NIELS ANDERS THORN

BOOGIE WONDERLAND  DISCO INFERNO  UPSIDE DOWN  YES SIR I CAN BOOGIE  YMCA  LE FREAK  BLAME IT ON THE BOOGIE  LOVE TO LOVE YOU BABY  I WILL SURVIVE  PLAY THAT FUNKY MUSIC

STORYBOARD SUPERVISOR KIM HAGEN KOMPONIST JÖRG LEMBERG LYD DESIGN ROAR SKAU OLSEN KLIP KIRSTEN SKYTTE HISTORIE AF THOMAS BORCH NIELSEN & MORTEN DRAGSTED
MANUSKRIPT MORTEN DRAGSTED  CO-INSTRUKTØR DANIEL SILWERFELDT & TONNI ZINCK PRODUCER NINA CRONE INSTRUKTION THOMAS BORCH NIELSEN

PETER FRÖDIN  TRINE DYRHOLM  LARS HJORTSHØJ  TROELS LYBY
BIRTHE NEUMANN  HELLE DOLLERIS  PETER HESSE OVERGAARD  HENNING JENSEN  NIELS ANDERS THORN

BOOGIE WONDERLAND  DISCO INFERNO  UPSIDE DOWN  YES SIR I CAN BOOGIE  YMCA  LE FREAK  BLAME IT ON THE BOOGIE  LOVE TO LOVE YOU BABY  I WILL SURVIVE  PLAY THAT FUNKY MUSIC

Bjarne er en ung regnorm, som er dødtræt af at være allernederst i fødekæden. Alle 
de andre insekter regner orme for nul og niks og så har Bjarne tilmed Jordens kede-
ligste job indenfor kompostvæsenet hos A.P. Mødding. Men da Bjarne en dag falder 
over en gammel disco-plade, går boogien direkte i blodet på ham!

Han får en genial idé - han vil danne verdens største disco-band:
'Solskins Bjarne & Hans Disco Orme'.

 Okay, han har hverken arme, rytme eller et band. "MEN", som Bjarne siger,
"VI GØR DET SGU ALLIGEVEL!".

HHHHH
"Fyldt med originale indfald 

og vittige replikker"
Urban

BONUS:5 SANGE I SYNG MED VERSION.

EKSTRAMATERIALE:
BAG OM DISCO ORMENE  - TROLDSPEJLET

FRA STREG TIL LEVENDE BILLEDER
BLOOPERS OG INDSPILNING AF SANGE



Dvd/Blu-ray Yes Man // W. // American Dad // American Teen

Carl Allen (Jim Carrey) udfordrer sig selv til at sige ’ja’ 
til alting i et år for at komme sig over en udmattende 
skilsmisse og få afveksling fra sit dødssyge job. Skal han 
hoppe elastikspring? Ja. Acceptere latterlige tv-tilbud? 
Ja. Lære koreansk? Ja. Tage det første fly, hvor det end 
må føre ham? Ja. Vinde drømmepigen (Zooey Descha-
nel). Ja, da! Yes Man er en komedie, der både udnytter 
Carreys komiske talent til fulde, og har en fin morale om 
at omfavne livet i stedet for at se sort på tingene. Instruk-
tøren Peyton Reed gav os The Break-Up i 2006 - i april er 
hans Yes Man ude på dvd og Blu-ray.

yes	Man
Med ja-hatten på

KOMEDIE

inFO

MEDiEr Dvd og Blu-ray  OriGinALTiTEL Yes Man  
LAnD USA  insTruKTør Peyton Reed 

PrODuKTiOnsår 2008 sPiLLETiD 87 min.  uDGivELsE 28. april  
EKsTrA Trailers, Sneak Peak, Interview, Musikvideo, Teasers  

I Oliver Stones (JFK, 1991) nye portrætfilm går han tæt på 
den tidligere amerikanske præsident George W. Bush (Josh 
Brolin). Bush vokser op i Texas, hvor han bliver guvernør, 
men gennem hele sit liv har han et frygteligt faderkompleks 
over for George Bush Sr. (James Cromwell), som han 
både ser op til, men aldrig føler, han kan imponere. Heller 
ikke, da han selv bliver præsident og verdens mest magt-
fulde mand, kan han vinde sin fars fulde respekt. 
Stone skaber en psykologisk historie, der skaber rammen 
om et aktuelt, politisk drama.

W.
Præsident på afveje

DRAMA

inFO

Alle, der kan lide Family Guy, vil elske American Dad. Det er 
en animationsserie for voksne om CIA-agenten Stan Smith, 
hans skøre familie og det alkoholiserede rumvæsen Roger, 
som bor hos dem. I første sæson følger vi blandt andet fami-
lien Smith i den californiske ørken, hvor Stans kone Francine 
genoplever sine teenageår, men også i Saudi-Arabien, hvor 
familien bliver dømt til døden af sædeligheds- og sensi-
tivitetspolitiet. American Dad tager som The Simpsons 
nogle kontroversielle emner op og gør tykt grin med dem, 
og hverken politik eller religion er helligt. 

American	Dad	
Første	sæson
Hvis Stallone var en 
almindelig familiefar

ANIMATION/KOMEDIESERIE

American Teen er en dokumentarfilm, der ligesom reality-tv 
dramatisk set er tættere på at være en spillefilm end den 
typiske tv-dokumentar. Nanette Burstein stiller skarp på 
fem vidt forskellige unge amerikanere - vel at mærke uden 
selv at få teenage-følelserne i klemme. Filmen følger de fem 
klassiske stereotyper, som vi er så vant til at se i ungdoms-
film, men kigger også bag facaden og afslører de dybere-
liggende konflikter og komplekser, der gør sig gældende, 
når de unge mennesker trækker hinanden ned i sølet og 
gennem alskens pinsler.

American	Teen
De svære år

DOKUMENTAR

inFO

MEDiEr Dvd  OriGinALTiTEL W.  LAnD USA
insTruKTør Oliver Stone  PrODuKTiOnsår 2008  

EKsTrA Trailers  sPiLLETiD 129 min.  uDGivELsE 7. april  

MEDiEr Dvd  OriGinALTiTEL American Dad Volume One  
LAnD USA  sKABEr Seth MacFarlane, Mike Barker, Matt Weitzman 

PrODuKTiOnsår 2005  sPiLLETiD 299 min.  uDGivELsE 10. marts  
EKsTrA Kommentarspor til hver episode, Deleted Scenes, Fea-

turette: All in the Family - Creating American Dad, How’s You Aspen? 
American Dad Live at the 2005, US Comedy Arts Festival, Secrets of 

the Glass Booth, American Animation.

inFO

MEDiEr Dvd  OriGinALTiTEL American Teen 
LAnD USA, Canada  insTruKTør Nanette Burstein  

PrODuKTiOnsår 2008  EKsTrA Trailers  
sPiLLETiD 95 min.  uDGivELsE 7. april
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Dvd/Blu-ray Body of Lies // Far til fire... // The Day The Earth Stood Still // Australia

CIA har sat jagten ind på hjernen bag en verdensomspændende 
bølge af terrorangreb. Roger Ferris er bureauets mand i felten, 
der kæmper for at holde sig på forkant med begivenhedernes 
gang. Et ’øje i det høje’ (en satellit) overvåger Ferris. Flere tusind 
kilometer derfra sidder Ed Hoffman og styrer slagets gang. 
Efterhånden som Ferris nærmer sig målet, går det op for ham, 
at tillid kan være lige så dødbringende som livsvigtig for ham. 
Leonardo DiCaprio og Russell Crowe spiller hovedrollerne 
i Body of Lies, som er baseret på et manuskript af William 
Monahan (The Departed, 2006) frit efter David Ignatius’ 
roman. Instruktør Ridley Scott (American Gangster, 2007) 
smider om sig med intense action-sekvenser i denne dristige 
og samtidsrelevante spionthriller.

Body	of	Lies
Spionerne efter terroristerne

ACTION

inFO

Far (Niels Olsen) og hans fire børn lever 
lykkeligt i det lille rækkehus, og den dis-
træte Onkel Anders (Jes Ingerslev) er 
ligeså fjollet, som han plejer at være. Far 
er på teambuildingkursus med jobbet 
og kommer sent hjem hver aften. Da Far 
får stjålet sin pung, kommer han i større 
vanskeligheder, for i pungen ligger en 
tipskupon med 13 rigtige til en værdi af 
280.000 kroner, som tilhører firmaets 
tipsklub. Lille Per og Onkel Anders vil 
finde lommetyven og Fars pung, men 
det viser sig at være sværere end som 
så. Imens er hjemmets vante rutiner 
gradvis ved at gå i opløsning.

inFO

Far	til	fire	på	
hjemmebane
Ubetinget dansk 
hyggefilm

KOMEDIE/FAMILIE

MEDiEr Dvd og Blu-ray  OrG. TiTEL Body of Lies  LAnD USA
insTruKTør Ridley Scott  PrODuKTiOnsår 2008  

sPiLLETiD 128 min.  uDGivELsE 3. april   EKsTrA Kommentarspor m.m.

MEDiEr Dvd og Blu-ray  
OrG.TiTEL Far til fire 

på hjemmebane LAnD Danmark  
insTruKTør Claus Bjerre  

PrODuKTiOnsår 2008  sPiLLETiD 87 
min.  uDGivELsE 3. april 

EKsTrA Trailers, Sneak Peak, Interview, 
Musikvideo, Teasers

En nyindspilning af Robert Wises sci-fi-
klassiker af samme navn fra 1951. Den 
anerkendte forsker dr. Helen Benson (Jen-
nifer Connelly) bliver eneste bindeled 
mellem resten af verden og et fremmed 
rumvæsen kaldet Klaatu (Keanu Reeves), 
som er rejst tværs gennem universet for 
at advare om en truende global krise. Jor-
dens eksistens hænger i en tynd tråd på 
grund af menneskehedens lemfældige 
omgang med kloden med huller i ozon-
laget og begyndende nedsmeltning af 
polerne til følge. Da kræfter uden for Hel-
ens kontrol behandler den fremmede som 
en fjende og nægter ham adgang til at tale 
med verdenssamfundets ledere, må hun 
forsøge at overbevise Klaatu om, at men-
neskeheden selv kan finde ud af at redde 
Jorden - men måske er det for sent.

inFO

The	Day	
the	Earth	
Stood	Still
Rumvæsnerne kommer!

SCI-FI/THRILLER

MEDiEr Dvd og Blu-ray  LAnD USA 
insTruKTør Scott Derrickson

PrODuKTiOnsår 2008  sPiLLETiD 104 
min.  uDGivELsE 21. april EKsTrA Deleted 

scenes, still-gallery og meget mere

Sidste års storfilm var Bazz Luhrmanns 
Australia om Sarah Ashley (Nicole Kid-
man), der er træt af at være hjemmegående 
engelsk adelsdame og rejser til Australien til 
sin pengeformøblende mand. Men blandt 
kænguruer, aboriginals og griske kvæg-
bønder får hun vendt op og ned på sit fine 
aristokratliv, der tager en brat drejning, 
da japanerne tvinger landet ind i Anden 
Verdenskrig. Den elegante Sarah kan char-
mere byens snobbede overklasse, men 
også tage cowboyhatten på, svinge pisken 
og drive 1.500 stykker kvæg tværs gennem 
bushen. Sød musik opstår mellem hende 
og kvægdriveren Drover (Hugh Jackman), 
der er rå og uimponeret på Clint Eastwood-
måden, og filmens fortæller er den foræl-
dreløse dreng Nullah (Brandon Walters).

inFO

Australia
Borte med blæsten 
går Down Under

DRAMA/ROMANTIK

MEDiEr Dvd og Blu-ray  OrG.TiTEL Aus-
tralia  LAnD USA, Canada  insTruKTør 
Bazz Luhrmann  PrODuKTiOnsår 2008  

sPiLLETiD 167 min.  uDGivELsE 7. april
EKsTrA Deleted Scenes, The History m.m. 
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Gaming Nyt i spilverdenen // The Godfather II 	s.	66-67

I 2006 blev det første spil, baseret på Frances Ford Coppolas 
gangstertrilogi The Godfather 1-III (1972-90), udgivet. Nu er 
spillet baseret på film nummer to klar. Vi er på aftenen, hvor 
den cubanske revolution bryder ud, og hvor et stort gang-
stertræf i Havana tager en blodig drejning. Dominics families 
don bliver dræbt, så han må tage tøjlerne og lede sin sårede 
familie. Herefter følger snart en hurtig succes, og Dominic 
øjner en gylden mulighed. Han skal arbejde for Corleone-
familien, der beder ham om at genetablere deres forretninger 
i New York og udvide dem til Miami. The Godfather II byder 
på helt nye muligheder fra det meget actionorienterede første 
spil, så nu er det lige så vigtigt at være strategisk og styre et 
hold af håndlangere for at vinde den optrappende mafiakrig.

The	Godfather	II
På job for familien Corleone

ACTION

inFO

Platform Xbox 360, PlayStation 3, pc  udgivelse 7. april
udvikler EA Redwood Shores  udgiver EA Games

Film og gaming hænger efterhånden mere 
og mere sammen. De cinematiske mellem-
sekvenser, der binder spillet sammen histo-
riemæssigt, bliver gradvist flottere og mere 
filmiske i deres udtryk. Også selve spillenes 
grafiske udtryk emmer af filmisk inspiration. 

I dette nummer ser vi på tre spiltitler, som i 
en filmisk forstand står ud fra resten. Action-
spillet The Godfather II er en direkte spilma-
tisering af en af verdens bedste film, og The 
Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athe-
na er efterfølgeren til et spil, mange mener, 
overgår sit filmiske forlæg. Familiespillet 
Little King’s Story ligger i naturlig forlæng-
else af de mange eventyrfilm i påsken, og 
Monsters vs. Aliens The Video Game lader 
spilleren tage styringen over karaktererne 
fra aprils store animationsfilm.

Vind eA Games’ nye Godfather ii-spil og hele 
The Godfather-filmtrilogien på Blu-ray!

KOnKurrEnCE

Vi udlodder 3 Godfather ii-spil med eget valg 
af format (Xbox 3�0, Playstation 3, pc) og 3 
The Godfather-trilogien på Blu-ray.

For at vinde en pakke med spil og film skal 
følgende spørgsmål besvares:

Hvad hedder hovedpersonen, der spilles af Al 
Pacino, i The Godfather ii-filmen?

x Michael Corleone
y Tommy DeVito
Z Tony Montana

Svar på spørgsmålet ved at sende en SMS til 
telefonnummer 1225 med et af følgende svar: 
kino X, kino Y, eller kino Z

Svaret skal være modtaget 
senest den 29. april 2009

Det koster 5 kr. pr. SMS, og du kan max deltage 3 gange pr. dag. 

OBS.: Ingen fortrydelsesret.

Vinderen vil få direkte besked og vælger her, hvilket format 

spillet skal have.

Se også ugentlige konkurrencer på 

www.kino.dk

0��



GamingThe Chronicles of Riddick... // Little King’s Story // Monsters vs. Aliens: The Video Game

De svenske spiludviklere fra Starbreeze Studios gjorde i 2004 det 
umulige og transformerede to gennemsnits science fiction-film til 
et fremragende, kritikerrost computerspil. Der var tale om spillet 
The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay, der fulgte 
den farlige forbryder Richard B. Riddick, mens han er fange i 
fængslet Butcher Bay, før handlingen i filmene Pitch Black (2000) 
og The Chronicles of Riddick (2004). Nu er Starbreeze Studios 
tilbage med endnu et kapitel i serien, hvor Riddick befinder sig på 
et rumskib kaldet Dark Athena. Ligesom sin forgænger lægger 
filmenes stjerne Vin Diesel stemme til Riddick, hvilket giver den 
helt rette rå ånd, og actionsystemet kombinerer stadig hårdkogt 
førstepersonskampe med snigmord og modangreb. Men der er 
også flere fornyelser, og blandt andet er der mulighed for online-
spil og klassisk multiplayer.

The	Chronicles	
of	Riddick:	
Assault	on	Dark	Athena

I Diesels fodspor

FIRST PERSON SHOOTER

inFO

Little King’s Story er et rigtigt eventyr. Det er historien 
om Corobo, en ung, genert fyr med få venner. En dag 
snubler han over en mystisk krone, mens han er i skoven 
i nærheden af den landsby, han bor i. Corobo opdager 
snart, at kronen giver ham evnen til at charmere en hvilken 
som helst person og få dem til at adlyde hans mindste 
vink. Pludselig dukker ridderen Howser op og fortæller 
Corobo, at han nu er konge over landsbyen og må tage 
sin opgave alvorlig. Han vender tilbage til sin landsby 
som en konge og påbegynder stedets forvandling fra lille 
landsby til fantastisk kongerige. Det er kombinationen af 
forskellige spilelementer, der skiller Little King’s Story ud 
fra den store mængde eventyrspil, og blandingen af simu-
lationsspil, realtidsstrategi og rollespil, og som konge må 
spilleren overvinde rivaliserende kongeriger for at skabe 
et samlet dømme.

inFO

Little	King’s	
Story
Skab dit kongerige

ROLLESPIL/SIMULATION

Platform Nintendo Wii  udgivelse 24. april
udvikler Rising Star Games  udgiver Bergsala

Platform Xbox 360, PlayStation 3, pc  udgivelse 7. april
udvikler Starbreeze Studios, Tigon Studios  udgiver Atari 

Påskens helt store blockbusterfilm tegner til at blive Mon-
sters mod Aliens. Den visuelt overdådige 3D-animationsfilm 
er derfor iøjefaldende at overføre til videospillets verden, så 
det er muligt at indtage rollerne som filmens hovedpersoner. 
Det betyder, at spilleren får lov til at styre Missing Link, der 
er halvt abe, halvt fisk, Susan Murphy, der er 15 meter høj 
og B.O.B., som er geléagtig og usårlig. Der er også hjælp 
at hente fra kæmpeinsektet Insectosaurus og den hyperin-
telligente Dr. Cockroach, når de onde rumvæsner skal have 
én på nakken. Der er 20 baner at boltre sig på med mange 
forskellige opgaver, der skal løses undervejs, så det er både 
muligt at hoppe forbi Golden Gate-broen i San Francisco og 
undersøge det store Gallaxhar-rumskib. Det bedste af det 
hele er, at man kan spille sammen med sin bedste ven i coop 
og derved få ekstra underholdning for pengene.

Læs omtalen af filmen på side 17

inFO

Monsters	vs.	
Aliens:	The	
Video	Game
Spil som et ægte monster

PLATFORM/FAMILIE

Platform Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 2, Nintendo Wii, DS, pc 
udgivelse 27. marts  udvikler Beenox  udgiver Activision
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Gadgets Denne sektion er bragt i samarbejde med
www.t3danmark.dk 

Panasonic lancerer verdens første bærbare Blu-ray-afspiller, 
der også kan gøre sig i hjemmebiografen. Afspilleren har 8,9 
tommer skærm i bredformat.
Der er ikke er meget fis over at se Full HD opløsning på en 8,9 
tommer skærm. Nej, det bliver først for alvor sjovt, når man kob-
ler DMP-B15 til fladskærmen via HDMI-kabel, og bruger afspill-
eren som stationær Blu-ray-afspiller. Prisen er ca. 6.500 kr. 

Verdens første bærbare Blu-ray
DMP-B15

Philips lancerer i løbet af 2009 deres bud på et ægte biograf-tv. Tv’et 
kalder de Philips Cinema 21:9 LCD TV. Philips Cinema 21:9 får en 56 
tommers skærm med en opløsning på 2560x1080, hvilket i metermål 
giver en skærm på 130 centimeters bredde og en højde på 56 centi-
meter. Det specielle ligger i forholdet 21:9, kaldet Cinemascope, hvor 
det hele brede billede kommer til sin ret, mens fladskærmen i stuen 
kun er 16:9. Der er endnu ingen pris eller udgivelsesdato.

Philips Cinema 21:9
Tv i Cinemascope

Panasonic er klar med verdens første 3D-system i fuld HD. Tv-
producenten håber på at smide et 3D-tv i fuld HD på gaden 
allerede til næste år. Panasonics banebrydende system består 
af en Panasonic 103-tommer plasma-skærm med et 3D-system, 
der sikrer billeder i fuld HD til både dit højre og venstre øje samt 

3D-tv i HD-kvalitet
3D full HD theatre eller billedet Panasonic tv

en Blu-ray-afspiller, der er i stand til at vise 3D-film. 
Panasonic er i gang med at få deres 3D-Blu-ray-standard 
igennem hos Blu-ray Disc Assotiation. Lykkes det i 2009, er 
den optimistiske dom fra Panasonic, at vi kan begynde at se 
deres 3D HD-TV-systemer på markedet i løbet af 2010 - dog 
i 40-60-tommer versioner i stedet for det lidt pladskrævende 
103-tommer. Og prisen? Regn med at grave dybt i lommerne 
for købt af 3D-film, afspiller, flad-tv og briller.

0��



Musik & bøger Nye udgivelser // Soundtracks 	s.	69

Filmen The Boat That Rocked fortæller om 1960erne, dengang 
rockmusikken stadig var så ny og kontroversiel, at man i England 
måtte gå til søs og bryde loven for at trodse BBC’s radio-mo-
nopol. Jørgen ”Mylle” de Mylius var en af isbryderne herhjemme, 
da Danmarks Radio i 1963 med P3 skabte en statskontrolleret 
erstatning for den ligeledes søsatte pirat-station Radio Mercur. 
Han fortæller til kino.dk: ”Min musikinteresse kom hovedsageligt 
af at lytte til stationer som Radio Mercur. DR negligerede rock- og 
popmusikken fuldstændigt. I England spillede BBC en lille smule, 
men i Danmark var der intet,” erindrer de Mylius. Han forklarer, at 
man i Danmark, akkurat som i filmen, forsøgte at standse pirat-
radioen ved at vedkende absurde love om brugen af radiobølger 
i det danske luftrum. Heldigvis turde regeringen ikke trodse de 
mange lyttere, så da politiet hentede besætningen på Radio Mer-
cur, overtog DR repertoiret. Jørgen de Mylius, der havde brugt 
samtlige lommepenge på den moderne musik, fik jobbet som 
ung DJ blandt ældre kolleger. Et job der har gjort ham mere end 
bekendt med numrene fra The Boat That Rocked: ”Det er jo alle 
de gode, vi har med at gøre her. Jeg har ikke nok af lovord at sige 
om dem. Numrene er meget forskellige, lige fra Cream for fuld 
hammer over tidens absolut største melodier til Skeeter Davis 

I forbindelse med den kommende storfilm i maj udgiver for-
laget Hr. Ferdinand et nyt, begrænset oplag af Dan Browns 
krimiroman Engle & Dæmoner. Bogen får nyt cover, som er i 
direkte forlængelse af filmens look, og den 30. april er et oplag 
på 15.000 eksemplarer at finde i butikkerne. Derfor er der tid 
til at læse eller genlæse den hyperpopulære forgænger til Da 
Vinci mysteriet, som sætter sin handling i Rom i forbindelse 
med et attentat på Vatikanet. Tegnforsker Robert Langdon 
skal derfor atter bruge sin fulde ekspertise for at opklare mys-
teriet. Filmversionen har dansk premiere 13. maj.

Engle	
&	Dæmoner
...i ny filmudgave

KRIMI

inFO

inFO

The	Boat	
That	Rocked
jørgen de Mylius 
om soundtracket

SOUNDTRACK

Org. titel Angels & Demons  Forfatter Dan Brown
Forlag Hr. Ferdinand  sidetal 448  år 2000 / dansk: 2004 (ny udg. 2009)

Kunstner(e) Diverse  Label Universal  udgivelse 30. marts   

med en lille kærlighedsballade. Men det var jo netop charmen 
ved musikken dengang - kvantespringene i akkompagmenterne. 
Og så er det da skægt, at jeg faktisk selv har præsenteret netop 
disse numre, da de kom frem. I England fortsatte piratradioen 
nemlig længere end i Danmark, så disse numre er fra efter Radio 
Mercurs tid,” konkluderer de Mylius om dobbelt-albummets flotte 
og meget autentiske trackliste.

FAKTA
Soundtracket er et overflødighedshorn af 36 vintage rock- og 
popklassikere. The Turtles, Jeff Beck, The Hollies, Otis 
Redding og Cat Stevens er blandt kunstnerne, men der er 
dog også blevet plads til en enkelt med David Bowie og en 
nyindspilning af ’Stay With Me Baby’ af Duffy.

MyLLES TOP 3 FRA SOUNDTRACKET
• Procol Harem - A Whiter Shade Of Pale
• The Kinks - All Day And All Of The Night
• Cream - I Feel Free

Mere end noget andet er filmatiseringer med til at sætte skub 
i salget af bøger i Danmark. Det viser en opgørelse af best-
sellere i perioden 25. januar til 21. februar fra branchebladet 
Bogmarkedet. Både Stieg Larssons Mænd der hader kvin-
der, som havde filmpremiere den 27. februar, og Stephanie 
Meyers Twilight, som også har prydet biograferne fra den 6. 
februar, sætter konkurrenterne til vægs. Listens nummer 1 er 
Twilight, mens Larssons kriminalroman ligger på 3. pladsen. 
Efterfølgerne til Mænd der hader kvinder - nemlig Pigen der 
legede med ilden og Luftkastellet der blev sprængt - kom-
mer ind på 5. og 6. pladsen. Trilogien har sammenlagt solgt 
over en million eksemplarer i Danmark.

Filmbøger	sælger!
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Klassikeren Månedens klassiske manuskript-udskejelse // Dirty Harry

Film	Dirty Harry			Scene	”Punk”-scene #1
I Clint Eastwoods nye film, Gran Torino, der har premiere den 17. april, spiller Eastwood en rolle, der 
indkapsler hans karrieres største skuespilpræstationer. I den sammenhæng bringer kino.dk den scene fra 
Dirty Harry (1971), der gjorde ham verdensberømt. Filmen er instrueret af Don Siegel, og manuskriptet er 
skrevet af Harry julian Fink, R. M. Fink og Dean Riesner.

Vi er i San Francisco. Politibetjent ’Dirty’ Harry Callahan (Clint 
Eastwood) er på en diner for at få frokost. Han spiser en hot-
dog, inden han hører en alarm. Han vender sig om:

Harry ”Oh, shit…”

Harry går køligt ned ad gaden, mens han tygger af munden. Han 
trækker sin pistol, hvorefter det går op for ham, hvor alarmen 
stammer fra: Ud fra banken løber en sort mand med haglgevær, 
blåstribet bluse og alpehue.

Harry ”Halt!”

Bankrøveren vender sig om og peger geværet mod Harry. Han 
får faktisk affyret et skud, som Harry med nød og næppe und-
går, hvorefter han selv skyder røveren ned med sin pistol. To 
andre røvere forsøger at undslippe i en bil, men Harry bliver ved 
med at skyde, indtil de kører ind i en brandhane. Bilen vender 
halvvejs rundt. En af mændene forsøger at flygte til fods, men 
han bliver skudt af Dirty Harry og flyver gennem et vindue.

Harry går gennem gaderne for at finde den første bankrøver, 
som han kun sårede. Da han finder ham, ligger han lige uden 

for sit geværs rækkevidde. Harry udbryder et nej, da hans mod-
stander overvejer, om han skal udfordre den kølige politibetjent. 
Harry løfter sin pistol:

Harry “I know what you’re thinking. ‘Did he fire six shots or only 
five?’ Well, to tell you the truth, in all this excitement I kind of 
lost track myself. But being as this is a .44 Magnum, the most 
powerful handgun in the world, and would blow your head clean 
off, you’ve got to ask yourself one question: ‘Do I feel lucky?’ 
Well, do ya, punk?”

Forbryderen overvejer igen situationen. Efter et par sekunder 
samler Harry geværet op, hvorefter den sårede røver udbryder:

Røveren ”Hey. I got to know…”

Harry sigter på forbryderen, som fortryder sin udtalelse. ”Klik”, 
siger pistolen. Den er tom. Harry smiler.

Røveren ”Son of a b…”
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Kommende film 	s.	72-73

The	hannah	Montana	Movie
I The Hannah Montana Movie er succesen ved at stige Han-
nah Montana (Miley Cyrus) til hovedet. Hendes far (Billy 
Ray Cyrus) sender hende derfor på landet for at lære om 
livets sande værdier uden for rampelyset. Cyrus ridder på en 
gylden bølge for tiden, både i tv-serien som Hannah Mon-
tana og i rollen som sangerinde med debutalbummet Break-
out. Med The Hannah Mantana Movie scorer Cyrus et popu-
laritetsmæssigt hattrick. Både Emily Osment og Mitchel 
Musso er med som Hannahs bedste venner Lilly og Oliver.

KOMEDIE/MUSICAL/FAMILIEFILM

Star	Trek
Det er syv år siden, den seneste Star Trek-film havde pre-
miere. Nu er ventetiden forbi, og fans over hele verden kan 
glæde sig til, at Lost-skaberen J.J. Abrams dykker ned i 
forhistorien til sagaen om James Kirk og besætningen på 
USS Enterprise. På rollelisten ser vi både nye talenter og 
etablerede navne, og med Chris Pine som Kirk, Simon 
Pegg som Scotty og Eric Bana som skurken Nero er der 
lagt op til fornyelse i Star Trek-universet.

SCIENCE FICTION/ADVENTURE/ACTION

7/5

Prem
iere

8/5

Prem
iere

Angels	&	Demons
THRILLER

nat	på	museet	2
I Nat på museet 2 er Ben Stiller tilbage som kustode på 
verdens største museum, Smithsonian Museum, der huser 
over 136 millioner genstande. Og nå ja, så er der lige den 
krølle på halen, at historiske personer som Ivan den Gru-
somme, Teddy Roosevelt og Napoleon kommer til live, når 
kustoden Stiller er i nærheden. Nat på museet 2 har et ret 
fedt cast med Robin Williams, Owen Wilson, Amy 
Adams og Steve Coogan i birollerne.

KOMEDIE/ADVENTURE/FAMILIEFILM

14/5

Prem
iere

20/5

Prem
iere

I Angels & Demons er Tom Hanks tilbage som Robert Lang-
don i Ron Howards forløber til The Da Vinci Code (2006). De 
to danske stjerner Thure Lindhardt og Nikolaj Lie Kaas står 
overfor det helt store internationale gennembrud med vigtige 
biroller, og Ewan McGregor spiller embedsmand ved pavehof-
fet i Vatikanet. Filmen er, ligesom The Da Vinci Code, baseret 
på Dan Browns bestseller, og den handler om en hemmelig 
orden, der truer Vatikanet med udryddelse.
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Kommende film

The	Wrestler
DRAMA

Antichrist
DRAMA/GySER

29/5

Prem
iere

29/5

Prem
iere

Mickey Rourke (Sin City, 2005) har fået sit definitive 
comeback for sin Golden Globe-vindende præstation 
i dette brutale drama om en afdanket bryder, som ikke 
vil erkende, at han er blevet for gammel til at dyrke sin 
showsport. The Wrestler er Darren Aronofskys (Re-
quiem for a Dream, 2000) seneste film, som allerede har 
fået stor opmærksomhed ved diverse prisuddelinger, 
festivaler og blandt alverdens anmeldere.

Den danske mesterinstruktør og provokatør Lars von Trier har 
før skræmt danskerne med sin banebrydende tv-serie Riget. 
Efter at have lavet dogmefilm og en Guldpalmevinder er Trier 
nu tilbage i horrorgenren med endnu en skræmmende histo-
rie. Antichrist har de to internationale stjerner Willem Dafoe og 
Charlotte Gainsbourg i rollerne som et ægtepar, der flytter til 
en hytte i skoven, hvor de oplever nogle mystiske, ubehagelige 
hændelser. Anthony Dod Mantle, der i år fik en velfortjent Os-
car for Slumdog Millionaire, står for filmens fotografering.

Top	3
Mest	ventede	film
På www.kino.dk

Transformers 2
revenge of the Fallen

Antal stemmer: 1142

The Twilight saga:
new Moon 
Antal stemmer: 375

Læs om flere
kommende film på 
www.kino.dk

96.5%

96%

95.4%

harry Potter 
and the half-Blood Prince

Antal stemmer: 3147
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Klumme Månedlig klumme fra filmverdenens personligheder

Denne måneds klummeskribent Christian Monggaard er 
født i 1972 i Silkeborg. Han er filmfan og selvlært filmskribent 
med studier i klassisk arkæologi og film- og medievidenskab 
på Københavns Universitet. Han har været fast filmanmelder 
på Information siden 1997, redaktør på filmtidsskriftet Levende 
Billeder og medforfatter på tre quizbøger. Desuden freelance-
skribent på magasiner som Ekko og Euroman.

eg elsker at være til filmfestival, og jeg er det også 
forholdsvis ofte - i hvert fald en fire-fem gange om året. 
Der findes ca. 1.000 årlige filmfestivaler verden over, 
lige fra små, obskure festivaler dedikeret til bestemte 

genrer eller emner til store glamourøse A-festivaler som Cannes, 
Venedig og Berlin.

Det er på filmfestivaler, at jeg som filmkritiker for alvor bliver ud-
fordret på det, jeg kender og kan lide. Det er på filmfestivaler, at 
jeg møder alt det, jeg alt for sjældent har mulighed for at møde 
i en dansk biograf eller på dansk dvd. Det er på filmfestivaler, at 
mine øjne åbnes for, hvor mangfoldig og spændende verdensfil-
men og verden kan være. Det er på filmfestivaler, at jeg vokser 
som filmkritiker og forhåbentlig også som menneske.

Min amerikanske kollega Roger Ebert fra Chicago Sun-Times 
har engang kaldt filmfestivalen i Cannes et Disneyland for vok-
sne, og det er ikke helt forkert. Cannes er filmverdenens svar 
på Formel 1. Det er her, at man hvert år i maj får lov til at se 
det ypperste, som filmkunsten har at byde på lige nu og her. 
Selvfølgelig vises der også dårlige film i Cannes - og alle andre 
festivaler - men festivalen i det sydfranske er verdens mest pres-
tigefyldte og får lov til at vælge først, når store og små, kendte 
og aldeles ukendte filmskabere fra hele verden er færdige med 
deres nye film og leder efter en festival at vise dem på.

Mindre kan selvfølgelig også gøre det, og mange af de filmfesti-
valer, jeg besøger, kan ikke prale af samme star power eller lige 
så mange spritnye, banebrydende film som Cannes. Men så kan 
de så meget andet, også dem i Danmark. Som nu fx den heden-
gangne NatFilm Festival, der var en filmfestival for publikum, 
og som gennem næsten 20 år sørgede for at begave filmglade 
mennesker med filmoplevelser, de ellers ikke ville have haft. Do-
kumentarfilmfestivalen CPH:DOX, der voksede ud af NatFilm 
Festivalen og stadig eksisterer, er i løbet af få år blevet en faktor, 
man regner med, også i udlandet. Buster, der viser film for børn 
og unge, prøver at udfordre de unge og yngste biografgænge-
re. Og endelig var der indtil for godt et år siden den ambitiøse 
opkomling Copenhagen International Film Festival (CIFF), som 
fokuserede på europæiske film og med blandet held, rød løber 
og et vist mål af glitter og glamour, forsøgte at leve op til Dan-
marks status som en af verdens mest interessante filmnationer.

Nu er NatFilm og CIFF fusioneret og blevet til CPH:PIX, der for 
første gang afholdes her i april. Og sammen med CPH:DOX 
og Buster udgør CPH:PIX organisationen Copenhagen Film 
Festivals, hvis formål er at afholde de tre festivaler. Det er ikke 
nogen dårlig idé at forene de mange erfarne kræfter bag fes-
tivalerne for at give filmentusiaster de bedste muligheder for 
at se noget nyt og anderledes. CPH:PIX viser mere end 170 
film fra hele verden i de 10 dage, festivalen foregår, og det er 
bare om at tage for sig af mange forskelligartede retter. Hoved-
konkurrencen, der består af 10-12 film, er helliget spillefilm-
debutanter, hvorfor det er her, at man har chancen for at få et 
glimt af filmens fremtid og lære de næste store instruktørnavne 
at kende. Det er i høj grad også det, det handler om, når man 
er på filmfestival.

Christian	
Monggaard
Månedens klumme

J

Klummen i kino.dk bliver på skift skrevet af filmperson-
ligheder i Danmark. Klummen er udelukkende et udtryk 

for skribentens egen holdning.
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*Pc-pakke indeholder pc og et Mobilt Bredbånd abonnement efter eget valg. Her prisangivet med Mobilt Bredbånd 199. De første 6 mdr. betales 499 kr. pr. md. 
inkl. 10 GB forbrug. Herefter 199 kr. pr. md. Abonnementsprisen er ved PBS. Ønsker du at betale via faktura koster abonnementet 39 kr. ekstra pr. md. Oprettelsen 
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Nu kan du få lige den mini-pc, du drømmer om uden at blive ruineret. Vores mobile bredbånd er 
naturligvis med i pakken. Kom ned og se det store udvalg hos din Sonofon forhandler.

HP MINI 100VIVIENNE TAMINKL.MOBILT BREDBÅND1.799,-499,-

HPMINI 2140INKL.MOBILT BREDBÅND 699,-

LENOVOIDEAPAD S10INKL.MOBILT BREDBÅND

Til nær og fjern-
studerende

1,-*

LG X110MINI PCINKL. MOBILT BREDBÅND

LG X110 
1,6 GHz Intel Atom 

10,2” TFT skærm  

1 GB RAM 

160 GB harddisk 

WLAN 

4-i-1 kortlæser 

Webcam, mikrofon 

Vægt: 1200 gram 
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