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Skal du i biografen i maj? Hvis du følger den generelle trend, så skal du helt sik-
kert. Sjældent har så mange danskere valfartet i biografen, og maj måned er ikke 
bare smuk, fordi foråret er i fuld gang - maj måned er også smuk på filmfronten.

Nogle af forårets største og mest ventede film får premiere i denne måned, 
og så er der tilmed danske kræfter involveret. Filmatiseringen af Dan Browns 
bestsellerkrimi Engle & Dæmoner med Tom Hanks har både Nikolaj Lie 
Kaas og Thure Lindhardt på rollelisten, og den danske mesterinstruktør 
Lars von Trier er klar med horrorfilmen Antichrist, hvor amerikanske Willem 
Dafoe og franske Charlotte Gainsbourg spiller hovedrollerne. Vi har talt 
med Thure Lindhardt om hans medvirken i Engle & Dæmoner, og som prikken 
over i’et skriver producer og medejer af filmselskabet Zentropa Peter Aal-
bæk Jensen månedens klumme om dansk film i international sammenhæng.

Maj byder også på to kæmpefænomener, der begge har udviklet sig fra 
tv-serier til spillefilm - teenageidolet Hannah Montana og science fiction-
fænomenet Star Trek. En anden aktuel film, den dejligt selvironiske ungdoms-
komedie Fanboys, handler meget passende om netop science fiction-nørder, 
så vi har valgt at kigge nærmere på de fankulturer, der kollektivt dyrker ekso-
tiske filmuniverser.

Sidst har vi selv været et smut ude i stjernegalaksen for at tale med storchar-
møren Clive Owen, der spiller sammen med Julia Roberts i den romantiske 
agentfilm Duplicity, og så har vi sat fokus på Seth Rogen-filmen Observe and 
Report og Ben Stillers Nat på museet 2 ved at præsentere de vigtigste nye 
komikere i Hollywood - bare for at markere, at foråret er fuld af latter og lysere 
dage - også i biografen.

Rigtig god fornøjelse!

Med venlig hilsen
Daniel Bentien
Magasinredaktør
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Duplicity
Topagent narrer 

topagent

Thriller/komedie Spioner og hemmelige agenter arbejder for de store multinationale sel-
skaber i thrilleren Duplicity. Den tidligere CIA-agent Claire Stenwick (Ju-
lia Roberts) og tidligere MI6-agent Ray Koval (Clive Owen) er vant til ikke 
at spørge om motiverne - de skaffer bare resultaterne for deres arbejds-
givere. Deres ekspertise er meget efterspurgt, og de efterstræber begge 
hensynsløst formlen for hvert deres selskab. Mens indsatsen forhøjes, og 
metoderne bliver stadig mere beskidte, vokser deres gensidige respekt og 
tiltrækning, men som gode agenter ved de også, at alle kneb gælder i krig 
og kærlighed, så hvem spiller dobbeltspil over for hvem og hvornår? Julia 
Roberts og Clive Owen, der tidligere har arbejdet sammen i Closer (2004), 
spiller de to dobbeltagenter i kærlighedens og kapitalens krydsfelt. Der-
udover medvirker Tom Wilkinson (RocknRolla, 2008) og Paul Giamatti 
(Shoot ’Em Up, 2007) som direktører for de to konkurrerende selskaber, 
og instruktøren Tony Gilroy imponerede i 2007 med Michael Clayton, der 
havde George Clooney i hovedrollen. Han er i øvrigt manuskriptforfatter på 
State of Play, der også har dansk premiere i denne måned, og som du kan 
læse en omtale af på side XX. Duplicity er en amerikansk thriller med smart 
dialog, uforudsete plotdrejninger og et stjernebesat cast.

Læs interviewet med Clive Owen på side XX

80.3%

56 
stemmer

org.titel Duplicity  instruktør Tony Gilroy  land USA  
Produktionsår 2009  Spilletid 125 min. 

info

1/5

Prem
iere

Aktuelle film Filmomtaler // Duplicity

Public Enemy 
no. 1 - del 1 & del 2
Den franske godfather

AcTion/Thriller/drAmA Public Enemy no. 1 er den sande historie om en af Europas største gangstere,  
Jacques Mesrine, der døde i en regn af kugler tilbage i 1979. Dette er historien 
om manden, der viede sit liv til kvinder, våben, bankrøverier og berømmelse. 
Som designede sit liv efter de gangsterfilm, han så i biografen. Og som var bed-
re kendt som Public Enemy no. 1 fra Frankrig, igennem Europa, til Canada og i 
USA. I rollen som Mesrine ses den anerkendte, karismatiske franske skuespiller 
Vincent Cassel (Hadet, 1995). Gérard Depardieu (Spurven: La vie en rose, 
2007) har en rolle som kompromisløs gangster, og skurken fra den seneste 
James Bond-film Quantum of Solace (2008), Mathieu Amalric, optræder 
undervejs. Som den smukke, men farlige Jeanne ses Cécile de France, der 
herhjemme især er kendt for filmen En hemmelighed fra 2007. Public Enemy 
no. 1 strøg direkte til tops på den franske filmhitliste efter at have solgt næsten 
800.000 billetter i premiereugen. Filmen er et storslået og ambitiøst portræt af 
en af Europas mest fascinerende kriminelle og kan sammenlignes med både 
Godfather-filmene (1972-90) og American Gangster (2007).
Filmen vises i to dele: Del 1 har premiere 1. maj og del 2 29. maj.

Aktuelle filmPublic Enemy No. 1 - del 1 & 2

81.6%

64 
stemmer

org.titel L’instinct de mort  instruktører Jean-François Richet  
land Frankrig, Canada, Italien  Produktionsår 2008  Spilletid 113 min. 

org.titel L’ennemi public no 1  instruktører Jean-François Richet  
land Frankrig, Canada  Produktionsår 2008  Spilletid 130 min. 

info / del 1

info / del 2

1/5

29/5
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Prem

iere
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/thure 
lindhardt

talentet der 
blev stjerne

interview thure lindhardt
Ord Daniel Bentien  

”Han er måske lidt arrogant på den der sydtysk-schweiziske måde.” Sådan beskriver 
den 34-årige danske stjerneskuespiller Thure Lindhardt sin rolle i Ron Howards Hol-
lywood-thriller Engle & Dæmoner, der har premiere i maj. Kino.dk har talt med Lind-
hardt om hans medvirken i filmen og det at være dansker i Hollywood.
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/fankultur
Forrygende 

FilmFans

Feature Star trek/fanboys
ord Daniel Bentien  

Premieren på den 11. Star Trek-film den 8. maj byder på en frisk opdatering af en lang 
og glorværdig science fiction-serie. Samtidig er der passende premiere på Fanboys, 
der gør tykt grin med, men også hylder den kultur, der knytter sig til Star Trek, Star 
Wars og andre filmfænomener. Vi ser nærmere på fankultur i film.

den amerikanske road movie-komedie Fanboys rejser en 
flok unge fyre tværs over USA for at bryde ind i filminstruk-
tøren George Lucas’ hjem og stjæle den første kopi af hans 
nyeste film i Star Wars-serien kaldet Star Wars Episode I: The 
Phantom Menace. Det eneste, der kan forklare denne ulov-

lige handling, er deres troskab mod den filmserie, der har formet 
deres liv. De kender alt til alle de farverige karakterer, de huskvær-
dige replikker og de mange solsystemer og planeters navne. En 
fankult af denne slags er dog langt fra enestående i filmhistorien.

Trekkies og fanboys
Maj måneds store science fiction-premiere er Star Trek, som 
fortæller historien om James T. Kirk, der bliver kaptajn på rum-
skibet Enterprise. Men det er alt andet end blot en standard 
science fiction-film, der er tale om. Det er forhistorien til en af 
de mest elskede serier nogensinde. Fænomenet Star Trek har 
eksisteret, siden den første tv-serie havde premiere på ameri-
kansk fjernsyn i 1966, og siden er der lavet fem selvstændige 
tv-serier - i alt 726 afsnit fordelt på 30 sæsoner. Den første 
spillefilm havde premiere i 1979, og den nye placerer sig som 
nummer 11 i rækken.

Grunden til at Star Trek kan leve så længe, er den enorme fan-
tilslutning, den har oplevet igennem mange år. ’Trekkies’ eller 
’trekkers’, som de ægte fans kalder sig, klæder sig ud som deres 
yndlingskarakterer, køber samlerobjekter fra filmen, læser ro-
maner, der uddyber universet, mødes jævnligt i foreninger eller 
på internetfora for at diskutere Star Trek, og nogle kan endda tale 
’Klingon’ - det officielle sprog blandt Trek-racen af samme navn. 

Det er nogenlunde samme opmærksomhed, et andet science 
fiction-fænomen, Star Wars, har fået siden den første film i 
1977. Som i Fanboys rejste mange folk land og rige samt klode 
rundt for at se filmen til (eller helst før) premieren, da George 
Lucas udsendte sin første Star Wars-film i 26 år: The Phantom 
Menace (1999). I Danmark sov folk i telt i flere dage ude foran 
Imperial Biografen i København, så de var sikre på at få pre-

i

Fankultur hænger sammen med fænomenet kult-
film, selvom der er visse forskelle. Genrerne sci-
ence fiction, horror og fantasy overlapper, men 
kultfilm bliver typisk først kult efter premieren, hvor 
dyrkelsen kan sammenlignes med den, vi ser hos 
Star Wars-fans og blandt trekkies. Den ultimative 
kultfilm havde premiere i 1975. The Rocky Horror 
Picture Show var en rockmusical, en gotisk skræk-
film i Frankenstein-stilen og samtidig en parodi på 
genrerne. I første omgang gik det ikke særlig godt 
for filmen, der fik ringe anmeldelser og et mid-
delmådigt billetsalg. Men da den et år efter pre-
mieren begyndte at spille som en midnatsforestill-
ing, blev de amerikanske biografer oversvømmet 
af kåde teenagere, der dyrkede filmen som et ægte 
kultfænomen. De klædte sig ud, sang med på musi-
calnumrene, citerede replikkerne og opførte sig, som 
man sjældent ser det i en biografsal. Filmens levetid 
er imponerende, og den spillede som midnatsfilm i 
New York fra 1976 frem til 1990!

kultFilm

skywalker.dk Denne danske fanklub for Star Wars er et 
debatforum på internettet, hvor man kan registrere sig og 
skrive sin mening om emner som: Filmene, Spil, Merchan-
dise/Samlerobjekter og det mere specifikke Lyssværd.

trekkies.dk Star Trek-fans kaldes trekkies, og derfor hed-
der den danske forening for Star Trek-elskere trekkies.dk. 
Foreningen har eksisteret siden 1996, består af ca. 450 
medlemmer, og de udgiver fire gange om året magasinet 
Subspace med artikler om alt fra mindre karakterer som 
rumvæsnet Shran til forholdet mellem Star Trek og anden 
science fiction.

danske Fanklubber

Foto Filmcompagniet
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44 fankultur

/Clive Owen
Fræk i munden

interview Clive Owen
Ord Tina Jøhnk Christensen, New York  

FOtO United International Pictures

Det er de færreste, der får mulighed for at være fræk overfor selveste Julia Roberts. 
Men det er britiske Clive Owen i hans hidtil mest muntre rolle i filmen Duplicity. 
Og Julia Roberts ser ligefrem ud til at nyde det.

48 Clive Owen

/top 10
pretty 

women

top 10 pretty Women
orD Stine Teglgaard

Julia ’Pretty Woman’ Roberts er tilbage på det store lærred i agent-komedien Duplicity. 
Derfor hylder kino.dk filmhistoriens stærkeste, sejeste og mest elskværdige kvindekarak-
terer gennem tiderne.

Navn Ellen Ripley/Sigourney Weaver
Film Alien (1979-97)

Andre Heltinder
Clarice Starling: Ondskabens Øjne (1991)
Sarah O Connor: Terminator II: 
Judgement Day (1991)

02
Heltinden 

Navn Erin Brockovich/Julia Roberts
Film Erin Brockovich (2000) 

Andre Underdogs
/Vivian Ward: Pretty Woman (1990)
/Maggie Fitzgerald: Million Dollar Baby 
(2004) 

01
the Underdog  

Navn Scarlett O’Hara/Vivian Leigh 
Film Borte med blæsten (1939)

Andre temperamentsfulde kvinder
Maria Elena: Vicky Cristina Barcelona (2008)
Yvonne: Olsen-Banden (1968-1981)

04
Den temperamentsfulde 

Navn Bridget Jones/Renée Zellweger 
Film Bridget Jones’ dagbog (2001) 

Andre sjove kvinder
Sus: Den eneste ene (1999)
Sally: When Harry Met Sally (1989)

03
Den sjove

Navn Holly Golightly/Audrey Hepburn
Film Pigen Holly (1961)

Andre ikoner
Satine: Moulin Rouge! (2001)
Sugar Kane Kowalczyk : 
Ingen er fuldkommen (1959)

06
Ikonet  

Navn Thelma/Gena Davis
Navn Louise/Susan Sarandon
Film Thelma & Louise (1991)

Andre feminister
Annie Hall: Mig og Annie (1977)
Lisbeth Salander: Mænd der hader kvinder (2009)

05
Feministen  

Navn Karen Blixen/Meryl Streep
Film Mit Afrika (1985)

Andre Matriarker
Regitze: Dansen med Regitze (1989)
Elizabeth I: Elizabeth (1998)

08
matriarken

Navn Rose Dewitt Bukater/Kate Winslet
Film Titanic (1997)

Andre pæne piger
Elizabeth Bennet: Stolthed og fordom (1995)
Askepot: Askepot (1950)

07
Den pæne pige  

Navn Jeanne d’Arc/Maria Falconetti
Film Jeanne d’arc’s lidelse og død (1928)

Andre martyrer
Bess McNeil: Breaking the Waves (1996)
Jennifer Cavalleri: Love Story (1970)

10
martyren  

Navn Catwoman/Michelle Pfeiffer
Film Batman Returns (1992)

Andre Femme fatales
Cathrine Tramell: Basic Instinct (1992)
Jessica Rabbit: Who Framed Roger Rabbit 
(1988)

09
Femme Fatale 

Jeres menIng
sIDste måneDs top 10

I sidste nummer af kino.dk 
præsenterede vi vores bud på de 
ti bedste biljagter i filmhistorien. 
Her er brugerne af www.kino.dk’s 
Top 5 over biljagter på film:

01 Bullit (1968)
02 The Fast & The Furious (2001)
03 Ronin (1998)
04 The Blues Brothers (1980)
05 The Matrix Reloaded (2003)

er DU enIg I 

vores top 10?

stem på din favorit 

på www.kino.dk 
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Familie-kino
Familie-kinoPorco Rosso // Konkurrence: Nat på museet 2

Det er næppe gået nogens næse forbi, at Hannah Montana er blandt de aller-
største teenage-idoler netop nu. Miley Cyrus, der spiller rollen som Miley Stewart, 
der i al hemmelighed er den monsterpopulære popsangerinde Hannah Montana, 
er et ikon. Disney Channels tv-serie, der også vises på DR1 herhjemme, har gjort 
Miley Cyrus til et teenage-fænomen, men hvad er tv-serien Hannah Montana for 

en størrelse? Kino.dk har kigget på de vigtigste karakterer i serien.

Fakta om 
Miley Cyrus

Hayao 
Miyazaki

Miley Stewart // Hannah Montana
Hovedpersonen Miley lever et hemmeligt dobbeltliv. Om dagen 
er hun en almindelig teenager, der går i skole - når hun har fri, 
er hun en succesrig popsanger, der holder koncerter og sælger 
tonsvis af albums. Hendes familie og bedste venner kender dog 
til hendes dobbelt-identitet. Hun spilles af Miley Cyrus.

Lilly Truscott // Lola
Lilly er Mileys bedste veninde. Hun er kæmpe Hannah Mon-
tana-fan, og var det også, før hun fandt ud af Mileys hemme-
lighed. Hun deltager selv i Hannahs koncerter forklædt som 
Lola, og hun spilles af Emily Osment.

Oliver Oken // Mike Standley III
Oliver Oken er Mileys bedste ven. Han har været ven med 
Miley, siden hun flyttede til Californien, og til at begynde med 
var han forelsket i Hannah Montana. Dette sluttede dog, da 
han fandt ud af, at hun og Miley var én og samme person. 
Han deltager også i Hannahs koncerter som rapperen Mike 
Standley III. Oliver Oken spilles af Michael Musso.

Jackson Stewart
Mileys ironiske bror, der slynger om sig med kække be-
mærkninger for at irritere Miley, og som har et helt andet 
væsen end sin nogle gange selvoptagede søster. Han 
spilles af Jason Earles.

Robby Stewart
Mileys far, både i og uden for tv-serien. Karakteren er løst 
baseret på skuespilleren Billy Ray Cyrus’ eget liv og hans 
tidligere stjernestatus som countrysanger.

Født 
Destiny Hope Cyrus den 23. november 
1992 i Nashville, Tennessee i USA.

Hun er 
både skuespiller, sangerinde 
og forfatter.

Blev allerede superstjerne 
i første sæson af Hannah Montana i 2006.

Miley har flere gange 
oplevet tabloidpressens evne til at skabe 
forsider. Hun har poseret topløs, men har 
også været løjet gravid og endda død.

Miley Cyrus har 225.000.000 hits 
på søgemaskinen Google.com, og det 
betyder, at hun netop nu er mere po-
pulær end popstjernerne Britney Spears 
og Christina Aguilera - tilsammen!

Hannah Montana

KOnKuRRenCe
VInd FLOTTe pRæMIeR Og bIOgRaFbILLeTTeR 
TIL FOx’ eVenTyRKOMedIe naT på MuSeeT 2

Vi udlodder 5 goodiebags med følgende indhold: 2 biografbilletter 
til Nat på museet 2, 1 survival kit og 1 dvd med Nat på museet.

For at vinde en af de smarte goodiebags skal følgende spørgsmål besvares:

Hvem spiller hovedrollen i de to film?
1 Clive Owen 2 Owen Wilson 3 Ben Stiller

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

Svaret skal være modtaget senest den 29. maj 2009
Det koster 5 kr. pr. SMS, og du kan max deltage 3 gange pr. dag.
Der er ingen fortrydelsesret. Vinderen får direkte besked.

Se også filmens trailer og 
ugentlige konkurrencer på www.kino.dk

Aktuel med 
filmen Porco Rosso den 1. maj. 

Den japanske animationsinstruktør 
Hayao Miyazaki laver film som ingen andre - og så kommer det 
endda både børn og voksne til gode. Selv er han over pensionsal-
deren, og i nogle lande kendes han som ’Japans Walt Disney’ - en 
titel han selv er imod. Vi kender ham i Danmark fra elskede, men så 
absolut også mærkværdige familiefilm som Min nabo Totoro (1988), 
Prinsesse Mononoke (1997), Chihiro og heksene (2001) og Det 
flyvende slot (2004).

Hans film er genkendelige
da han ofte refererer til naturen, økologien og menneskets 
forurening. Han bruger aldrig mere end ti procent computerani-
mation i sine film og benytter altid stærke drømme- og mytel-
ignende scenarier. Desuden er magi og sorg vigtige temaer i 
Miyazakis værker, hvor grænsen mellem de onde og gode ikke 
altid er lige nem at finde. 

Kommende film 
i 2009 eller 2010: Ponyo on the Cliff.

Familiefilm i maj
Hannah Montana Filmen (dansk og original) 7. maj

Nat på museet 2 (dansk og original) 20. Maj
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Dvd/Blu-ray Frygtelig lykkelig // Maria Larssons evige øjeblik // Rejsen til Saturn // Appaloosa

Dvd/Blu-ray Nye udgivelser // Twilight

Med 257.653 solgte billetter i de danske biografer var Frygtelig 
lykkelig en uventet, men fuld fortjent succesoplevelse. Filmen er 
en original skildring af den københavnske politibetjent Robert 
(Jakob Cedergren), der bliver udstationeret i en lille sønder-
jysk flække. Som landbetjent lærer Robert, at det tilsyneladende 
fredsfyldte job viser sig at være vanskeligt at tackle, fordi indbyg-
gerne har deres egne regler og det lokale hierarki, som hersker 
på stedet, tvinger Robert ud på et skråplan. Ud over Cedergren 
er Lene Maria Christensen og Kim Bodnia forrygende i 
bærende biroller.

Danmark er helt fremme i rumkapløbet, da rigmanden Kurt gør 
det muligt at sende verdens første bemandede rumskib ud for 
at kolonisere Saturn. Besætningen består af den uduelige helt 
Per, krigsveteranen Arne, den integrationsivrige Jamil og den 
usoignerede, ølglade Ole samt et par piloter. Pers ekskæreste, 
den dygtige tekniske chef Susanne, kender ham alt for godt, 
og fra kontrolrummet gruer hun for projektets udfald… og med 
god grund, for det viser sig, at Saturn allerede er beboet. Rejsen 
til Saturn er baseret på Claus Deleurans satiriske tegneserie og 
er animeret af folkene bag Terkel i Knibe (2004).

Vi befinder os i Skåne i begyndelsen af 1900-tallet. Der er stor 
social uro og fattigdom, hvilket arbejderklassekvinden Ma-
ria (Maria Heiskanen) i sit forsøg på at holde sammen på sin 
familie lider under. Hun har syv børn og en ægtemand (Mikael 
Persbrandt), der drikker og har sidespring til højre og venstre. 
En dag vinder Maria et kamera i et lotteri, og pludselig begynder 
hun at se verden på en helt anden måde. Hun opnår herefter 
en fælles forståelse med den lokale fotograf (Jesper Chris-
tensen). Instruktøren Jan Troell (der stod bag Udvandrerne og 
Nybyggerne, 1971-72) har fået en række priser for denne billed-
skønne film, der også opnåede en Golden Globe-nominering.

Appaloosa er navnet på en støvet lille mineby i det gamle Vesten. 
Virgil Cole (Ed Harris) og Everett Hitch (Viggo Mortensen) er 
to af lovens pistolmænd - de har gennem mange år skabt sig et 
rygte som frygtløse opretholdere af freden i små lovløse byer, og 
borgerne i Appaloosa lever i frygt for den magtfulde og brutale 
ranchejer Randall Bragg (Jeremy Irons) og hans bande. Det 
bliver for meget for byens borgere, da Bragg koldblodigt dræber 
byens sherif, så Cole og Hitch hyres til at bringe morderen for 
domstolen og bringe orden i byen. Appaloosa byder på klas-
sisk Western-action og dansk-amerikanske Viggo Mortensen i 
endnu en forrygende rolle.

17-årige Bella (Kristen Stewart) rejser fra sin mor i Phoenix ud på 
landet for at bo med sin far, der er lokal politibetjent. I skolen finder hun 
hurtigt et par gode veninder, men drages af den på én gang mystiske 
og utroligt flotte Edward (Robert Pattinson). Han er ifølge veninderne 
totalt uopnåelig, men det viser sig, at han selv søger Bellas selskab. 
Hun opdager snart, at han er vampyr, at han tørster efter hendes blod, 
og at hun er dybt forelsket i ham. Twilight er et fænomen - omgivet 
af umådelig succes fra Stephanie Meyers bestsellerroman til denne 
Blockbuster-film. Det er en kærlighedshistorie blandet med vampyr-
filmens mystik og magiske univers, mens Stewart og Pattinson på 
rekordtid er blevet det hotteste filmpar.

Frygtelig 
lykkelig

Rejsen til 
Saturn

Maria Larssons 
evige øjeblik

AppaloosaTwilight

Marsklandswestern

Dansk animationssatire i rummet

Prisvindende svensk drama

Viggo til hestBidende verdenssucces

DRAMA/ThRiLLeR

AniMATion/KoMeDie

DRAMA

WeSTeRnRoMAnTiK/ThRiLLeR

inFo

inFo

inFo

inFo

inFo

eKSTRA Bag om filmen, forfatteren og instruktøren, trailer, tv-
spots, internet spots  MeDieR Dvd  oRg. TiTeL Frygtelig lykkelig  

inSTRuKTøR Henrik Ruben Genz  LAnD Danmark  
pRoDuKTionSåR 2008  SpiLLeTiD 104 min.

eKSTRA Oplev bl.a.: Carl-Mar på Ibiza, Al-Fun Park, Galaxy Dreams 3, 
Jon fra Popstars, alle viralfilm  MeDieR Dvd og Blu-ray  

oRg. TiTeL Rejsen til Saturn  inSTRuKTøReR Thorbjørn Christof-
fersen, Kresten Vestbjerg Andersen, Craig Frank  LAnD Danmark  

pRoDuKTionSåR 2008  SpiLLeTiD 86 min.

eKSTRA Dokumentar: Jan Troell bag kameraet, Den virkelige 
Maria Larssons liv fortalt i billeder  MeDieR Dvd  

oRg. TiTeL Maria Larssons eviga ögonblick inSTRuKTøR 
Jan Troell  LAnD Danmark, Finland, Norge, Sverige, Tyskland 

pRoDuKTionSåR 2008  SpiLLeTiD 126 min.

eKSTRA Audio commentary, Bringing the characters of Appaloosa 
to life, Historic Accuracy of Appaloosa, Dean Semlers Return of 

the Western, Deleted scenes m.m.  MeDieR Dvd og Blu-ray  oRg. 
TiTeL Appaloosa  inSTRuKTøR Ed Harris LAnD USA 

pRoDuKTionSåR 2008  SpiLLeTiD 113 min.

eKSTRA Extended & deleted Scenes, Becoming Bella, 
Becoming Edward, A Conversation with Stephenie Meyer,  

Music: The Heartbeat of Twilight, ‘Supermassive Black Hole’ by Muse, 
‘Decode’ by Paramore, ‘Leave Out All The Rest’ by Linkin Park. 80 min.  

MeDieR Dvd og Blu-ray  oRg. TiTeL Twilight  inSTRuKTøR Catherine 
Hardwicke   LAnD USA  pRoDuKTionSåR 2008  SpiLLeTiD 117 min.

01 pirates of the Caribbean: At Worlds end (2007)
02 The Dark Knight (2008) 
03 Harry Potter og Føniksordenen (2007) 
04 Transformers (2007)
05 Twilight (2008)

Top 5

Kino.dk præsenterer over de følgende sider 
de fedeste dvd- og Blu-ray-udgivelser for maj 
måned. Vi har udvalgt en række spændende tit-
ler, der begynder i selskab med populære teen-
agevampyrer, rejser en tur til Saturn, følger Vig-
go Mortensen til hest på prærien, Tom Cruise 
som nazi-officer, Angelina Jolie som desperat 
alenemor og et væld af andre topudgivelser.

Teenagevampyrfilmen Twilight er en guldgrube, som ikke 
synes at have grænser for sin popularitet. Filmen solgte på 
blot en dag mere end tre millioner eksemplarer. Da filmen 
udkom, havde de amerikanske butikker holdt åbent, så de 
mange fans kunne få fingre i filmen. Twilight kommer i fornemt 
selskab på top fem over flest solgte film på første dag.

TwilighT 
hitter også på dvd

Flest solgte film på 
udgivelsesdagen nogensinde!

uDgiveLSe 5. maj 

uDgiveLSe 9. maj uDgiveLSe 20. maj 

uDgiveLSe 5. maj 

uDgiveLSe 12. maj 
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GamingX-Men Origins: Wolverine // Active Personal Trainer // Virtua Tennis 2009

 067

Verdenspremieren på superheltefilmen X-Men Origins: Wolver-
ine var den 29. april, og i den forbindelse er der kommet et 
computerspil, hvor man indtager rollen som Wolverine - den 
næsten uovervindelige mutant, der har metalkløer på hånd-
ryggene og et temperament, der får kokken Gordon Ramsey til 
at ligne en børnehavepædagog. Spillet lægger sig ikke direkte 
op ad historien i filmen, men følger heltens fortid i flashbacks 
kombineret med nyere begivenheder. Den helt store nyska-
belse i forbindelse med spillets gameplay er Wolverines fantas-
tiske sanser, som man både bruger i kamp og til at løse gåder 
undervejs. Kampene er intense og brutale, når Wolverine slås 
mod fjender som Sabretooth, Blob og Wendigo. 

X-Men Origins: 
Wolverine
Udlev din indre superhelt

Action

udGivelse 24. april

EA Sports Active Personal Trainer er Electronic Arts’ svar på Wii 
Fit. Spillet er ikke baseret på Fits Wii Balanceboard men under-
støtter det alligevel. I stedet skal man bruge sin bevægelses-
følsomme Wii-controller, den såkaldte nunchuck, til at koordi-
nere sin træning. Der er mere end 20 forskellige øvelser, du 
skal udføre, og ved hjælp af nunchucken registrerer spillet dine 
bevægelser, så du opnår den perfekte træning. Der er både 
kalorietæller, et 30-dages vægttabsprogram og selvfølgelig 
en personlig træner, der sørger for, at du får det maksimale 
udbytte og holder styr på træningsforløbet. Active Personal 
Trainer kommer sammen med en lille taske, hvor man kan ligge 
sin nunchuck i, og endelig følger der et “elastikbånd” med, der 
skal bruges til træning af overkroppen.

Segas tennis-serie Virtua Tennis har eksisteret siden 1999, hvor 
første udgave udkom som arkadespil til grillbarer og spillehaller. 
Siden er der udkommet tre spil til diverse konsoller og som 
arkadespil. Ti års jubilæet hedder Virtua Tennis 2009, og siden 
begyndelsen er der selvfølgelig sket en masse både grafisk og 
i gameplayet, men den intuitive styring er bibeholdt fra første 
spil. Det handler altså stadig om at spille god tennis i rollen som 
nogle af verdens bedste spillere så som Rafael Nadal, Roger 
Federer og Venus Williams - i alt 20 topspillere. Derudover kan 
man skabe sin egen spiller, så Caroline Wozniacki og Kenneth 
Carlsen kan svinge ketsjeren, og man kan deltage i en World 
Tour Mode med et fuldt integreret online rangsystem.

eA sports Active 
Personal Trainer

virtua Tennis 
2009

Kom i topform til sommerferien Ti år med toptennis

sOciAl GAMinG sPOrT

udGivelse 21. maj udGivelse 15. maj 

Gaming Nye udgivelser // Guitar Hero: Metallica

Var det noget med at fyre op for den fedeste guitarsolo fra ’En-
ter Sandman’? Eller måske en perfekt gengivelse af introen fra 
’Nothing Else Matters’? Med 49 sange fra verdens største heavy 
rockband, Metallica, og andre eminente klassikere fra store 
rockbands, er Guitar Hero-serien tilbage med endnu et stærkt 
kapitel. Det gælder som altid om at spille den svedigste spade, 
og man vælger selv, om man vil købe spillet med eller uden 
den unikke plastikguitar, som er alfa og omega i spillet. Ud over 
Metallica, der er lige så kendt herhjemme for sin danske trom-
meslager Lars Ulrich, som for nogle af de største heavy-tracks 
nogensinde, kan man også spille med på numre af Motörhead, 
Judas Priest, Foo Fighters og Alice in Chains.

Guitar Hero: 
Metallica
Den fedeste spade

sOciAl GAMinG

infO infO

infO

infO

PlATfOrMe Xbox 360, PlayStation 2, PlayStation 3, Nintendo Wii  
udvikler Neversoft, Budcat Creations  udGiver Activision  

PlATfOrMe Nintendo Wii  
udvikler EA Sports  udGiver EA  

PlATfOrMe Xbox 360, PlayStation 2, PlayStation 3, 
Nintendo Wii, DS, PSP og pc  udvikler Raven Software, 

Amaze Entertainment  udGiver Activision  

PlATfOrMe PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo Wii, pc 
udvikler SEGA  udGiver SEGA  

01 Resident Evil 5
02 GTA IV
03 Killzone 2

01 Gears of War 2
02 GTA IV
03 Resident Evil 5

01 Company of Heroes Tales of Valor
02 World of Warcraft: 60 Days Prepaid Card

03 World of Warcraft: Wrath of the Lich King

01 World Sports Party
02 My Sims Party
03 Sports Island

TOP 3 mest solgte spil ifølge 
Blockbuster i uge 15

udGivelse 22. maj 

Det populære 1980er-legetøj G.I. Joe, der affødte tv-serien 
af samme navn, er på vej som en spillefilm. Nu har Electronic 
Arts annonceret, at de også vil lave et actionspil, hvor man 
tager styringen over de kulørte helte. EA har desuden fortalt, 
at G.I. Joe kommer til nærmest samtlige spilleformater. Spillet 
er, ligesom filmen, sat til at udkomme til august i år.

sOM sPil OG filM

sommeren er så småt ved at gøre sit indtog, 
og det betyder en del spiltitler, som enten lader 
spilleren røre sig, bruge sin rytmiske sans eller 
tage kontrollen over topatleter. Det er blevet 
tid til sport og musik, og kodeordet er i maj in-
teraktivitet. Du bliver som spiller udfordret på 
det rytmiske plan i Guitar Hero: Metallica, på 
det fysiske i EA Sport Active Personal Trainer og 
på det mentale i Virtua Tennis 2009. Men intet 
filmmagasin uden et filmspil, og vi har valgt at 
fremhæve X-Men Origins: Wolverine, som atter 
bringer den populære mutanthelt Wolverine fra 
lærredet til skærmen. 

Playstation 3

Pc

Wii

Xbox 360
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Næste måned...
Kommende film

Terminator Salvation
Den fjerde film i serien om Terminator, som betød det ultimative 
gennembrud for Arnold Schwarzenegger i 1984, udspiller sig i 
den apokalyptiske krig mellem mennesker og maskiner, som 
de tre foregående film kun har vist i uddrag. Christian Bale 
(The Dark Knight, 2008) spiller rollen som John Connor, der er 
den karismatiske oprørsleder, som kan redde menneskeheden 
fra udryddelse.

AcTioN/ScieNce ficTioN

Zoomerne
Denne danske familiefilm handler om Tim (Frederik Ludvig 
Mansa), en 12-årig nørd, og hans ven Alexander (Sophus Emil 
Løkkegaard), som absolut ikke er en nørd. I et forsøg på at 
fastholde deres venskab og blive lidt mere populære, ”låner” 
Tim noget overvågningsudstyr. Drengene starter uskyldigt 
med at overvåge pigernes omklædningsrum, men det viser 
sig, at udstyret også kan skaffe bedre karakterer, flere venner 
og gladere forældre. Problemet er bare, at overvågningen giver 
drengene en viden, de ikke har brug for eller ret til.

fAmiliefilm

crossing over
DRAmA

Transformers 2: De faldnes hævn

AcTioN

4/6
4/6

Prem
iere

Prem
iere

Sorte kugler
KomeDie

Dragonball
Den verdenskendte manga-tegneserie Dragonball er for længst 
blevet omsat til tegnefilm og computerspil. Nu er filmatiserin-
gen på trapperne, og det er en spillefilm med rigtige skuespil-
lere i rollerne. Den handler om den dygtige kampsportskæmper 
Goku (Justin Chatwin), der bedre end de fleste kan tæmme de 
mægtige dragekuglers magiske kræfter. Det får han også brug 
for, da Jorden pludselig trues af ondsindede rumvæsner.

AcTioN/ADveNTuRe

29/5

Prem
iere

Sorte kugler er den populære stand-up-komiker Anders Matthesens 
debut som spillefilmsinstruktør. Han indtager selv hovedrollen som den 
fallerede ejendomsmægler Alex Klein, hvis liv er på katastrofekurs. Han 
har mindreværdskomplekser over, at hans kone (Iben Dorner) har mere 
succes som politibetjent, end han selv har som ejendomsmægler, og 
hans temperament er en tikkende bombe. Men pludselig sker der en 
skelsættende begivenhed, der sætter hans liv på spidsen.

Selveste Indiana Jones, stjerneskuespilleren Harrison Ford, 
er tilbage i en karakterstærk rolle i Crossing Over. Der er tale 
om en multiplotfilm i stil med P.T. Andersons banebrydende 
Magnolia fra 1999. Den handler om immigranter af forskellig 
nationalitet - om kampen for at opnå en lovlig tilværelse i Los 
Angeles. Udover Ford er der glædeligt gensyn med Ray Liotta 
og Ashley Judd.

De onde rumvæsner, robotterne Decepticons, vender tilbage til 
Jorden for at fange Sam Witwicky (Shia LeBeouf), der for få år 
siden satte en stopper for deres planer, der bragte menneskehe-
dens eksistens i fare. Det betyder, at den eneste der kan hjælpe, 
er den gode Transformer Optimus Prime, som danner en hær af 
forenede militære nationer til at bekæmpe Decepticons.

Top 3
mest ventede film
På www.kino.dk

læs om flere
kommende film på 
www.kino.dk

Harry Potter
and the Half-Blood Prince

Antal stemmer: 3803

Transformers 2
Revenge of the fallen

Antal stemmer: 1377

97.1%

96.6%

96.3%

The Twilight Saga
New moon 
Antal stemmer: 820

12/6
26/6

12/6
26/6

Prem
iere

Prem
iere

Prem
iere

Prem
iere
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Annonce

207 CC

. . .Vil du tage denne Peugeot 207CC en hel weekend til dit bryllup? Eller hvad med en ekstra bryllupsrejse i form af en lækker 

wellness-weekend? Så har du chancen i Peugeots store ”I DO” konkurrence. For at vinde en af de to præmier skal du fortælle os om dit 

frieri eller din bryllupstale til din udkårne på www.peugeot.dk/Ido. Her kan du også læse mere om præmier, regler og deltagelse. 

Fat pennen og giv din elskede en romantisk weekend!

Så tilspørger jeg dig...

I do

207 CC 120 HK

FRA   289.990 kr.
Prisen er ekskl. lev. omk. på 3.680 kr. og evt. metallak. Bilen kan være vist med ekstraudstyr. Brændstofforbruget er fra 13,9 til 15,4 km/l. CO2-emissionen er fra 155 til 171 g/km.

16143_Kino-ann_208x278.indd   1 24/04/09   15:11:19
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Billetsalg // Trailers // Anmeldelser // Kommende film www.kino.dk

invitér dine venner 
med i biografen via vores 

facebook-applikation

kino.dk’s brugere 
bestemmer filmtitel
Brugerne på www.kino.dk fik ganske unikt lov til at 
bestemme, hvad den danske titel på den romantiske 
komedie Ghosts of Girlfriends Past skulle være.

Ud af mange gode og kreative forslag blev følgende 
seks valgmuligheder sat til afstemning på sitet: 

• Alle mine kærester
• Da jeg mødte min X
• Ex’erne og Mig
• Hjemsøgt af exkærester
• Kærester fra fortiden
• X-kærester

Vinderen blev Dennis Friis fra København, som med 
30 % af stemmerne fik sin titel valgt. Stort tillykke!

Titlen blev X-kærester

sig din 
mening på
www.kino.dk
Kom ind i kampen ved at

•  Give en film stjerner fra et til seks 

•  Diskutere med andre 
 filminteresserede i debatten

•  Anmelde film med egne ord og meninger

•  Stemme på hvor meget du glæder dig  
 til kommende film

•  Kommentere på vores nyheder

BLiv deL Af vOreS 
anmelDerkorps

Fortæl om din biografoplevelse eller dine forventninger på www.kino.dk 
- ligesom tusindvis af andre danskere allerede har gjort...

Mark om The Dark Knight
Muligvis den bedste film der 
nogensinde er lavet! ******

Ole om The Dark Knight
Det er til dato den værste Batman film. Heath 
Ledger er helt forfærdelig, jeg finder ham 
en fornærmelse overfor Jack Nicholson. 

******

Peter om Terminator Salvation
Det er da bare for fedt, at punktsvej-
seren Arnold er blevet erstattet af en 
af verdens bedste skuespillere - som 
Christian Bale jo er.

Bille om The Twilight Saga: New Moon
Nej, nej, nej. Det er ikke til at holde ud. 
JEG KAN IKKE VENTE!!!!!!!!



Lej DVD’er lige til døren 

Prøv os gratis på
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Buzz Gossip // filmnyheder  S/10-16

kino.dk 
til julefrokost

aBBas Björn vil stoppe 
mamma mia! 2

I april var kino.dk med på settet til det kommende, danske lystspil 
Julefrokosten. Vi mødte en række af skuespillerne i et autoværksted 
uden for Roskilde, som for en bemærkning var omsat til filmstudie. 
Julefrokosten er instrueret af Rasmus Heide, der sidste år havde stor 
succes med Blå mænd, og selvom flere af skuespillerne går igen, er 
deres karakterer langt fra sidste års komedie. Mick Øgendahl spiller 
en smart fyr sammenlignet med Dion, og Thure Lindhardt er helt 
modsat karrieremennesket fra Blå mænd. Der er endda en rolle til Hel-
ena Christensen som ”Kæmpekvinden Karen” på 125 kg som endnu 
et eksempel på en uvant rolle.

Björn Ulvaeus har nedlagt veto mod en fortsættelse til biografsuccesen 
Mamma Mia! Selvom producenterne bag den første film skulle være klar 
til at følge op på et af sidste års største biografsucceser, vil Ulvaeus, der 
udgjorde en fjerdedel af popbandet ABBA, ikke have, at filmen bliver til 
noget. Surt for filmens fans, men også for producerne der ellers havde 
fået hovedrollen fra etteren, Meryl Streep, til at spille med igen.
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AnnonceNEPHEW · AQUA

KIM LARSEN · NIK & JAY 

MAGTENS KORRIDORER

HORSENS 21. MAJ, ODENSE 23. MAJ

& BRØNDBY 27. JUNI

Se mere og køb billet på: VIROCKER.DK

SPECIAL GUEST:

HORSENS:  SYS BJERRE

ODENSE:  POUL KREBS

BRØNDBY:  THOMAS HELMIG

Børn under 10 årGRATIS ifølge med voksne
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Buzz Gossip // filmnyheder

vidste du at...
Hollywood er på vej med 
følgende portrætfilm om:

che guevara, oprørslederen fra Argentina, som 
spilles af Benicio del Toro i den premiereaktuelle 
Che - 1. del: Argentineren. Anden del får premiere 
den 3. juli i år.

salvador Dalí Hele tre film er undervejs om den span-
ske maler. Little Ashes har Robert Pattinson fra Twi-
light i hovedrollen, dali er med Antonio Banderas, og 
endelig rygtes det, at Al Pacino spiller den surrealis-
tiske kunstner i den tredje af de planlagte film.

judy garland der gjorde sig bemærket i film som 
Troldmanden fra Oz (1939) og på scenen som sanger-
inde. i filmen Get Away: The Life of Judy Garland skal 
Oscarnominerede Anne Hathaway spille hovedrollen.

grand prix-helten jeff hill den eneste amerikaner, 
der har vundet World drivers’ Championship. Spider-
Man-skuespilleren Tobey Maguire skal spille Hill i fil-
men The Limit.

napoleon, den franske feltherre og kejser Al Pacino 
skal spille rollen i filmatiseringen af Stanton rabinds bør-
nebog Betsy and the Emperor. det er ikke en konventio-
nel portrætfilm, men heller ikke en familiefilm i traditio-
nel forstand. Hvad den så er, bliver spændende at følge.

coco chanel den franske modedesigner. To film er på 
trapperne, én med Audrey Tautou (Amelie, 2001), der 
hedder Coco avant Chanel, og én med danske Mads 
Mikkelsen, der hedder Coco Chanel & Igor Stravinski.

piloten amelia earhardt hvor Hilary Swank spiller 
hovedrollen som piloten, der fløj alene over Atlan-
terhavet 1937. Også Ewan McGregor og Richard 
Gere er med i filmen, der blot skal hedde Amelia.

nelson mandela den tidligere apartheid-aktivist 
skal portrætteres af Morgan Freeman og instrueres 
af Clint Eastwood.

viggo mortensen 
tager en lang filmpause
Den dansk-amerikanske skuespiller Viggo Mortensen er blevet træt 
af at lave film. Stjernen har ellers slået sit navn fast i en række store 
Hollywood-film som Ringenes Herre-trilogien fra 2001-03, Eastern 
Promises fra 2007 og er netop nu dvd-aktuel i Appaloosa fra sidste 
år. Nu har han meldt ud, at han vil tage en lang pause fra filmmediet 
og koncentrere sig om teaterskuespil og poesi. Inden denne triste 
nyhed bliver en realitet, kan man dog se ham i The Road, der for-
mentlig har dansk premiere senere på året.

Kino.dk’s Top 5 
viggo mortensen-roller

01 Aragorn i Ringenes Herre-trilogien (2001-03)
02 Nikolai i Eastern Promises (2007)
03 Frank Roberts i The Indian Runner (1991)
04 Walker Jerome i A Walk on the Moon (1999)
05 Tom Stall i A History of Violence (2005)

… og den med det fedeste navn:
Master Chief John James Urgayle i G.I. Jane (1997)

foto peron
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BuzzHold øje med: rachel mcAdams // Chris pine

hold øje med...
hvem i hollywood skal du holde øje med i fremtiden? 

kino.dk fokuserer på morgendagens stjerner.

rachel mcadams

hold også øje med... chris pine

Hun spillede den unge kvinde, der blev elsket, som alle kvinder 
ønsker at blive elsket i filmen The Notebook (2004), modbydelig 
blondine i Mean Girls (2004), og flypassageren, der sparkede 
røv i Red Eye (2005). Nu er hun aktuel som opsøgende journa-
list overfor Russell Crowe og Ben Affleck i State of Play. 

At overtage rollen som Kaptajn James Kirk i Star 
Trek kræver sin mand. Opgaven er blevet givet til 
den bare 28 år gamle Chris Pine, som, før sci-
ence fiction-eventyret begyndte, var med i En 
prinsesses dagbog 2 (2004), men derudover er 
tæt på ukendt herhjemme. 

Vi er spændte på at se, hvor langt Star Trek 
vil føre Chris Pine, og om den fremtidige rolle 
som superhelten Grønne Lygte vil føre ham 
endnu videre.

Rachel McAdams - billedskøn og tredive år gammel. Hun er 
vegetar, er kæreste med skuespilleren Ryan Gosling fra The 
Notebook, og så var hun lige ved at få rollen som Bond-babe i 
Casino Royale (2006).

Vi ser mere til Rachel McAdams senere på året, når hun spiller 
sammen med Robert Downey Jr. og Jude Law i den opda-
terede udgave af Sherlock Holmes.



Annonce

Bliv en del af et frivilligt internation-
alt netværk med resourcestærke 
danskere og amerikanere der mødes 
om fælles aktiviteter og  interessen 
for kulturel udveksling.
Læs mere på: 
www.dis.dk/disnetwork

 

BRING IT ON...
  • Vil du udvide dit internationale netværk
     • Vil du udfordre dine sprogkundskaber
        • Vil du vise lidt af DIN verden

             Så ”bring it on” og meld dig som 

             Danish Networkers hos DIS.

Meld dig til nu og kom med i 
lodtrækningen om 5.000 kr!
Man tilmelder sig for 2 semestre.  

VIND
5.000 kr!

Gælder kun hvis man bor i HT-området.
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BuzzSex and the City ii // per fly

Imponerende cast 
til per flys næste film
Så har Per Fly (billedet) fået sit cast på plads til sin nye spillefilm Kvinden der drømte 
om en mand. Danske Sonja Richter, den svenske skuespiller Michael Nyqvist og en af 
polens førende skuespillere 
Marcin Dorocinski spiller hovedrollerne i et sensuelt og erotisk trekantsdrama på kanten 
mellem drøm og virkelighed. Filmen handler om en kvinde, der møder en mand, som hun 
har drømt om, og som truer med at ødelægge hendes familieliv, og den danske premiere 
er foreløbigt februar 2010.

foto per morten Abrahamsen

sex and the city ii 
får premieredato

Så skal der sættes kryds i kalenderen! Den 28. maj 2010 får 
publikum lov til at gense Carrie, Samantha, Charlotte, Miran-
da og selvfølgelig New York City på nye små-erotiske fashion-
able eventyr.  Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia 
Nixon og Kristin Davis er alle tilbage i de bærende roller, og 
Michael Patrick King, der også skrev og instruerede den 
første Sex and the City-film sidder atter i førersædet.
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Buzz Gossip // filmnyheder

instruktørQuiz
Hvor godt kender du de premiereaktuelle instruktører?

01 Hvad hedder instruktøren bag Da Vinci Mysteriet 
(2006) og Engle & Dæmoner?

02 Kevin Macdonald har tidligere blandt andet la-
vet The Last King of Scotland (2006). Hvad er titlen 
på hans nye film?

03 Steven Soderbergh har arbejdet sammen med 
Benicio Del Toro én gang før Che - Argentineren. 
på hvilken film?

04 den nye udgave af Star Trek fra J.J. Abrams, manden 
bag tv-serien Lost, har Simon Pegg på rollelisten. Han havde 
også en birolle i instruktørens første spillefilm fra 2006, som 
var?
05 Hvad hed det fællesprojekt, Lars von Trier 
lavede med Jørgen Leth i 2003?

svar

01 ron Howard  02 State of Play  03 Traffic (2000)
04 Mission Impossible III  05 De fem benspænd

rorschach 
i Watchmen 
skal spille 
freddy krueger
Jackie Earle Haley, der spiller den psykotiske superhelt Ror-
scach i Watchmen, er blevet castet til rollen som Freddy Krueger. 
Det sker i den nye A Nightmare on Elm Street-film, der er en 
genindspilning af originalen med Johnny Depp fra 1984. Haley 
overtager rollen som den morderiske mareridtsfigur fra Robert 
Englund. Den danske premiere på den nye film er indtil videre u-
kendt, men i USA kommer den i biograferne den 16. april 2010.



Annonce

Street - fås både som herre og damemodel                       kr. 3.999,-
Shimano® Nexus® 7 gear

City Retro eller City Shopping          kr. 3.999,-
Spectro 7 gear

Forårscykler til kampagnepris
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premiereliste

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

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.
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titel premiere genre side

DuPLiCiTy 
PuBLiC EnEMy nO. 1, DEL 1 

CiRTOnLunDEn 
PORCO ROSSO 

MAMMuT
HAnnAH MOnTAnA FiLMEn 
CHE - 1. DEL: ARGEnTinEREn 

FAnBOyS 
STAR TREK 

EnGLE & DæMOnER 
OBSERVE AnD REPORT  

nAT På MuSEET 2 
MODSTAnD 

THE uninViTED 
FAuBOuRG 36

X-KæRESTER 
THE WRESTLER 
STATE OF PLAy 

AnTiCHRiST
PuBLiC EnEMy nO. 1, DEL 2

01.05.2009
01.05.2009
01.05.2009
01.05.2009
07.05.2009
07.05.2009
07.05.2009
07.05.2009
08.05.2009
13.05.2009
13.05.2009
20.05.2009
20.05.2009
20.05.2009
22.05.2009
29.05.2009
29.05.2009
29.05.2009
29.05.2009
29.05.2009

Thriller/Komedie
Action/Thriller/drama
drama
Anim./Advent./romantik/familie
drama
Komedie/musical/familiefilm
drama
Komedie
Sci-fi/Adventure/Action
Thriller
Komedie
Komedie/Adventure/familiefilm
Action/drama
Gyser/Thriller
drama/Komedie
Komedie/romantik
drama
Thriller/drama
Gyser
Action/Thriller/drama

020
021
022
022
023
023
024
024
025
026
027
028
029
029
031
031
032
033
034
021

Se trailers og 
anmeld filmene på 

www.kino.dk
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*CANAL+ Film 179 kr./md. (2.148 kr. om året)

MERE END ALMINDELIG TV

Tegn abonnement på CANAL+ fra 179 kr./md.*

Bestil på 70 10 88 10 eller www.canalplus.dk

  Ingen reklameafbrydelser    Op til10 kampe fra Premier  5 filmkanaler døgnet rundt

 Mere end 350  League om ugen   Mere end 700 direkte

 nye film om året   De bedste kampe fra Serie A   kampe om året 

     

Flammen og Citronen
I Am Legend Foto: All Over Press

1329_208x278+3_K1.indd   1 21/04/09   11:13:10
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Duplicity
Topagent narrer 

topagent

thriller/komeDie Spioner og hemmelige agenter arbejder for de store multinationale sel-
skaber i thrilleren Duplicity. Den tidligere CIA-agent Claire Stenwick (Ju-
lia Roberts) og tidligere MI6-agent Ray Koval (Clive Owen) er vant til ikke 
at spørge om motiverne - de skaffer bare resultaterne for deres arbejds-
givere. Deres ekspertise er meget efterspurgt, og de efterstræber begge 
hensynsløst formlen for hvert deres selskab. Mens indsatsen forhøjes, og 
metoderne bliver stadig mere beskidte, vokser deres gensidige respekt og 
tiltrækning, men som gode agenter ved de også, at alle kneb gælder i krig 
og kærlighed, så hvem spiller dobbeltspil over for hvem og hvornår? 

Julia Roberts og Clive Owen, der tidligere har arbejdet sammen i Closer 
(2004), spiller de to dobbeltagenter i kærlighedens og kapitalens krydsfelt. 
Der-udover medvirker Tom Wilkinson (RocknRolla, 2008) og Paul Giamat-
ti (Shoot ’Em Up, 2007) som direktører for de to konkurrerende selskaber, 
og instruktøren Tony Gilroy imponerede i 2007 med Michael Clayton, der 
havde George Clooney i hovedrollen. Han er i øvrigt manuskriptforfatter på 
State of Play, der også har dansk premiere i denne måned, og som du kan 
læse en omtale af på side 48. Duplicity er en amerikansk thriller med smart 
dialog, uforudsete plotdrejninger og et stjernebesat cast.

Læs interviewet med Clive Owen på side 48

80.3%

56 
stemmer

org.titel Duplicity  instruktør Tony Gilroy  land USA  
produktionsår 2009  spilletid 125 min. 

info

1/5

Prem
iere

aktuelle film filmomtaler // duplicity
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Public Enemy 
no. 1 - del 1 & del 2
Den franske godfather

action/thriller/Drama Public Enemy no. 1 er den sande historie om en af Europas største gangstere,  
Jacques Mesrine, der døde i en regn af kugler tilbage i 1979. Dette er historien 
om manden, der viede sit liv til kvinder, våben, bankrøverier og berømmelse. 
Som designede sit liv efter de gangsterfilm, han så i biografen. Og som var 
bedre kendt som Public Enemy no. 1 fra Frankrig, igennem Europa, til Cana-
da og i USA. I rollen som Mesrine ses den anerkendte, karismatiske franske 
skuespiller Vincent Cassel (Hadet, 1995). Gérard Depardieu (Spurven: La 
vie en rose, 2007) har en rolle som kompromisløs gangster, og skurken fra den 
seneste James Bond-film Quantum of Solace (2008), Mathieu Amalric, op-
træder undervejs. Som den smukke, men farlige Jeanne ses Cécile de France, 
der herhjemme især er kendt for filmen En hemmelighed fra 2007. 

Public Enemy no. 1 strøg direkte til tops på den franske filmhitliste efter at have 
solgt næsten 800.000 billetter i premiereugen. Filmen er et storslået og am-
bitiøst portræt af en af Europas mest fascinerende kriminelle og kan sammen-
lignes med både Godfather-filmene (1972-90) og American Gangster (2007).
Filmen vises i to dele: Del 1 har premiere 1. maj og del 2 29. maj.

aktuelle filmpublic enemy no. 1 - del 1 & 2

81.6%

64 
stemmer

org.titel L’instinct de mort  instruktører Jean-François Richet  
land Frankrig, Canada, Italien  produktionsår 2008  spilletid 113 min. 

org.titel L’ennemi public no 1  instruktører Jean-François Richet  
land Frankrig, Canada  produktionsår 2008  spilletid 130 min. 

info / Del 1

info / Del 2

1/5

29/5

Del 1
Prem

iere

Del 2
Prem

iere

f
o

to
 n

o
rd

is
k 

fi
lm



022

Citronlunden
Fra et af verdens brændpunkter

Handlingen i Citronlunden udspilles på 
grænsen mellem Vestbredden og Israel. En 
enlig palæstinensisk kvinde (Hiam Abbass) 
plejer sin citronlund, da selveste den israelske 
forsvarsminister (Doron Tavory) flytter ind 
på nabogrunden. Af sikkerhedshensyn skal 
Salmas citrontræer fjernes, men hun tager 
sagen helt til højesteret. Kampen påkalder 
sig interesse fra ministerens kone Mira (Rona 

Lipaz-Michael), og mod alle odds udvikler hun og Salma et u-
synligt bånd. Filmen, der er instrueret af Eran Riklis, byder på 
et højst aktuelt tema, der lægger op til debat, og den foregår i et 
af verdens absolutte brændpunkter. Citronlunden modtog publi-
kumsprisen ved Berlins filmfestival sidste år.

Drama

1/5Pr
em

ie
re

info

org.titel Etz Linom  instruktør Eran Riklis land Israel, 
Tyskland, Frankrig  produktionsår 2008  spilletid 106 min. 

aktuelle film Citronlunden // porco rosso

Porco Rosso
Luftens helte

I 1930ernes Italien styrer luftpirater, dusør-
jægere og allehånde piloter himmelen. Den 
dygtigste og mest snu af disse piloter er 
Porco Rosso, som er forbandet, og nu har et 
grisehoved efter at have set de faldne pilot-
ers ånder, som han har kæmpet med i den 
seneste luftkamp. Han lever af at tage job, 
hvor han redder de stakler, der bliver kidnap-
pet af luftpiloter. Men han har en rival, som 

vil gøre livet surt for ham. Porco Rosso, der er instrueret af den 
japanske tegnefilmsmester Hayao Miyazaki (Chihiro og hek-
sene, 2001) havde premiere i hjemlandet i 1992. Siden har hans 
popularitet været støt opadgående, ikke mindst i international 
sammenhæng, og flere af hans tegnede eventyr har haft dansk 
premiere. Nu får vi for første gang lov til at se en af hans tidlige, 
men ikke mindre medrivende anime-film på det store lærred.

Læs om Hayao Miyazaki i Familie-kino på side 61

animation/aDventure/romantik/familiefilm
1/5

Prem
iere

info

87%

72 
stemmer

org.titel Kurenai no buta  instruktør Hayao Miyazaki
land Japan  produktionsår 1992  spilletid 93 min. 
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org.titel Hannah Montana: The Movie  
instruktører Peter Chelsom 

land USA  produktionsår 2009  spilletid 102 min. 

Mammut
De vigtige ting i livet

Leo (Gael García Bernal) og Ellen (Michelle 
Williams) er et succesbefængt New Yorker-
par, som begge er totalt opslugt af deres 
arbejde. Deres 8-årige datter, Jackie, til-
bringer det meste af sin tid med den filippin-
ske barnepige Gloria (Marife Necesito): En 
situation som får Ellen til at sætte spørgsmåls-
tegn ved, hvad der er vigtigt i livet. Men da 
Leo rejser til Thailand på en forretningsrejse, 

sætter han ufrivilligt en række begivenheder i gang, som får 
dramatiske konsekvenser for dem alle. 
Mammut er den svenske instruktør Lukas Moodyssons første 
internationale film, der afviger fra hans hjemlige produktioner 
som Fucking Åmål (1998) og Lilja 4-ever (2002) ved en mindre 
provokerende tilgang til emnet. I Mammut skaber Moodysson 
til gengæld følelsesmæssig intensitet og symbolsk dramatik. 

Drama

info

org.titel Mammoth  instruktør Lukas Moodysson 
land Danmark, Sverige, Tyskland  

produktionsår 2009  spilletid 125 min. 

Hannah Montana Filmen
Popsensationen

Hannah Montana er en sensation. Disney 
Channels teenage-tv-serie er med blandingen 
af popsange, sjove kommentarer og komiske 
situationer gået rent ind i både USA og Europa. 
Nu er filmen klar til at gøre det samme for bio-
grafpublikummet. Miley Stewart (Miley Cyrus) 
kæmper for at holde styr på skolen, vennerne 
og sin hemmelige identitet som popstjernen 
Hannah Montana. På det sidste har den sti-

gende popularitet som popstjerne haft uforudsete konsekvenser 
og truer efterhånden med helt at overskygge Mileys personlige liv. 
Derfor tager hendes far Robbie Ray Stewart (Billy Ray Cyrus) sin 
forvænte datter med hjem til Tennessee, for at lære hende lidt 
om den virkelige verden som hun er ved at miste forbindelsen 
til. Hannah Montana Filmen har premiere med både original 
engelsk tale og med danske stemmer.

Læs mere om Hannah Montana i Familie-kino på side 60

komeDie/musical/familiefilm

info

85.7%

1297 
stemmer

aktuelle filmmammut // Hannah montana filmen
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Che - 1. del: 
Argentineren

Fanboys

Revolutionært ikon

Ægte science fiction-fans giver aldrig op

Argentineren Ernesto ”Che Guevara” er ble-
vet et universelt symbol på revolution og en 
forkæmper for de svage, og hans ansigt pry-
der T-shirts, plakater og kaffekopper verden 
over. Men de færreste kender den egentlige 
historie om, hvordan han kæmpede sam-
men med Fidel Castro (Demian Bichir) i 
1956 og samlede en frihedshær for at vælte 
den siddende diktator Fulgencio Batista. Vi 

følger begivenheder, der ligger til grund for Ches revolutionære 
synspunkter og planlægningen bag den militære opstand mod 
styret på Cuba. Che: Argentineren er den første af to biografiske 
film om Guevara instrueret af Steven Soderbergh (Traffic, 2000), 
og titelrollen spilles af Oscarvinderen Benicio Del Toro (Things 
We Lost in the Fire, 2007), der også modtog den prestige-
fyldte skuespillerpris ved sidste års filmfestival i Cannes for sin 
præstation i filmen.

I 1998 venter filmverdenen på George Lucas’ 
Star Wars: Episode I - The Phantom Menace, 
den første nye Star Wars-film i over 15 år. Alle 
taler om den snarlige premiere, men det er 
ikke nok for en gruppe unge, passionerede 
Star Wars-fans, der sætter sig for at rejse 
tværs over USA til Lucas’ Skywalker Ranch, 
hvor de vil bryde ind og se filmen før premie-
ren. Det er en umulig mission, som de ikke 

desto mindre forsøger at gøre mulig. 
Fanboys har premiere en dag før den nye Star Trek-film, og dens 
skildring af rivaliseringen mellem trekkies og Star Wars-fans er 
et syn for guder. Filmen vrimler med gæsteoptrædender så som 
Carrie Fisher, Billy Dee Williams, Jason Miewes, Kevin Smith 
og selveste Kaptajn Kirk i skikkelse af William Shatner.

Læs artiklen om fankultur på side 44

Drama

komeDie

7/5
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89.3%

174 
stemmer

82%

201 
stemmer

org.titel Che: Part One: The Argentine  instruktør Steven Soderbergh 
land Spanien, USA  produktionsår 2008  spilletid 126 min. 

org.titel Fanboys  instruktør Kyle Newman
land USA  produktionsår 2008  spilletid 90 min. 

aktuelle film Che - 1. del: Argentineren // fanboys
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Star Trek
Et fænomens 

begyndelse

science fiction/aDventure/action Star Trek er en af de største, verdensomspændende science fiction-succeser 
nogensinde. Tv-serien, der startede i 1966, er oppe på 726 afsnit fordelt på 30 
sæsoner. Der er lavet computerspil, skrevet bøger og ikke mindst produceret ti 
sideløbende film. Instruktør J.J. Abrams (skaberen af tv-serien Lost) har valgt 
en fornuftig indgangsvinkel til denne nummer 11 i filmserien, nemlig at begynde 
helt forfra. Nye fans uden forhåndsviden kan starte her, mens hardcore trekkies 
får fortalt en længe ventet historie, som aldrig har været iscenesat filmisk. 

Der er tale om myten bag hovedpersonen James T. Kirk (Chris Pine), hans 
møde med fremmede racer fra rummet, skabelsen af rumskibet Enterprise, 
der kan flyve hurtigere end lysets hastighed, og ikke mindst introduktionen til 
besætningen bestående af blandt andre Scotty (Simon Pegg), Spock (Zachary 
Quinto) og Sulu (John Cho). I rollen som Kirks modstander Nero ses Eric Bana, 
der slog sit navn fast i Steven Spielbergs thriller München (2005), og Winona 
Ryder (Girl, Interrupted, 1999) samt Leonard Nimoy (den originale Spock) er 
også at finde på rollelisten. Derfor kan hele verden snart enstemmigt udgyde den 
berømte sætning: ”Beam me up, Scotty!”

Læs artiklen om fankultur på side 44

aktuelle filmStar Trek

92.2%

407 
stemmer

org.titel Star Trek  instruktører J. J. Abrams
land USA  produktionsår 2009  spilletid 126 min. 
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Engle & 
Dæmoner

Da Vinci Mysteriets 
spændende forgænger

thriller Engle & Dæmoner er efterfølgeren til Da Vinci Mysteriet, som blev filmatiseret 
i 2006. Begge er baseret på Dan Browns bestsellere og har Tom Hanks i rol-
len som Harvard-professoren og religionshistorikeren Robert Langdon. I Engle & 
Dæmoner kommer Langdon på sporet af en mystisk organisation med religions-
historiske rødder, der vil bruge alle midler, inklusiv mord, for at nå deres mål. Da 
Langdon finder beviser for, at verdenshistoriens mest magtfulde undergrunds-
organisation - det hemmelige, middelalderlige broderskab kendt som Illuminati 
- tilsyneladende er genopstået, bliver det klart, at der eksisterer en meget dødelig 
trussel mod Illuminatis evige fjende: Den katolske kirke. Mens sekunderne tik-
ker ned mod en katastrofe af bibelske proportioner, flyver Langdon til Rom, hvor 
han sammen med den smukke, italienske forsker, Vittoria Vetra (Ayelet Zurer), 
forsøger at forhindre den apokalyptiske plan i at lykkes. 

Der er paranoia, sammensværgelser og konspirationsteorier i massevis, når 
Browns millionbestseller forvandles fra papir til filmstrimmel. Ron Howard, der 
også stod bag Da Vinci Mysteriet, sidder i instruktørstolen, og rollelisten består af 
blandt andre Ewan McGregor, Stellan Skarsgård samt de to danske stjerner 
Nikolaj Lie Kaas og Thure Lindhardt, der har betydningsfulde biroller.

Læs interviewet med Thure Lindhardt på side 36

aktuelle film engle & dæmoner

93.2%

1686 
stemmer

org.titel Angels & Demons  instruktører Ron Howard 
land USA  produktionsår 2009  spilletid 140 min. 
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Observe 
and Report

Sikkerhedsvagt 
i centeret

komeDie I indkøbscenteret Forest Ridge Mall er Ronnie Barnhardt (Seth Rogen) den 
benhårde sikkerhedsvagt. Han patruljerer i centeret og slår ned med hård hånd 
mod folk på skateboard, butikstyve og urolige kunder. Han drømmer om den 
dag, han kan skifte sin lommelygte ud med et politiskilt og en pistol. Da en 
skruppelløs blotter begynder at husere i indkøbscenteret, kommer hans planer 
om forfremmelse til politibetjent på en prøve. Så for at holde ro og orden må 
han vise sig fra sin bedste side og håbe på, at han gør sig bemærket som seriøs 
politikandidat. Samtidig har han planer om at score sin lækre drømmepige 
Brandi (Anna Faris), som er make-up sælger, men som slet ikke bemærker 
ham. Det hele ender med, at han kommer i en krig om territorium med det rigtige 
politi, da blotteren skal fanges, og især den lige så kappelystne betjent Harrison 
(Ray Liotta) bliver en hård konkurrent. 

Seth Rogen (Zack and Miri Make a Porno, 2008) hører til blandt de nye 
komikere i Hollywood og har på rekordtid opbygget en popularitet, der kan 
sammenlignes med Ben Stiller, Owen Wilson og Jim Carrey. I Observe and 
Report får han atter lov til at udvise og udvikle sit komiske talent - denne 
gang over for Ray Liotta, som ofte spiller tough guy i hårdkogte gangsterfilm 
som Goodfellas (1990) og politifilm som Narc (2002).

Læs mere om Seth Rogen og de nye komikere i Hollywood på side 54

aktuelle filmObserve and report

org.titel Observe and Report  instruktører Jody Hill
land USA  produktionsår 2009  spilletid 86 min. 
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nat på 
museet 2

Eventyret fortsætter

komeDie/aDventure/familiefilm Hvem har sagt, at museumsbesøg skulle være kedelige? Det var i hvert fald 
alt andet end støvet, da stjernekomikeren Ben Stiller (Starsky & Hutch, 2004) 
i 2006 spillede hovedrollen som sikkerhedsvagt på The Museum of National 
History. Det viste sig nemlig, at museumsgenstandene kom til live på grund 
af en gammel forbandelse, og snart måtte han tage benene på nakken, da 
løver og dinosaurer udviste aggressiv (og ikke mindst levende!) adfærd. Titlen 
var Nat på museet, og nu er Stiller tilbage i rollen som Larry Daley, der denne 
gang befinder sig på verdens største museum, The Smithsonian Museum, med 
mere end 136 millioner genstande i den enorme samling. Som i den første film 
vækkes museets historiske personer og utallige dyr til live, når mørket falder på. 
Det bliver et herligt gensyn med alt fra det fly, som Amelia Earhart (Amy Adams) 
alene fløj over Atlanten i, over Al Capones kriminalregister og forbryderfoto til 
de røde sko, som Dorothy bærer i Troldmanden fra Oz. Ingen filmproduktion har 
tidligere fået lov til at optage på det Smithsoniske Museum, så Nat på museet 
2 byder på eksklusive og autentiske filmoptagelser i et eventyr, der også har 
Owen Wilson (Marley og mig, 2008), Steve Coogan (Tropic Thunder, 2008) og 
Robin Williams (Good Will Hunting, 1997) på rollelisten. Nat på museet 2 vises 
i både original version og med dansk tale.

Læs mere om Ben Stiler, Owen Wilson og de nye komikere i Hollywood på side 54
Deltag i vores Nat på musset 2-konkurrence i Familie-kino på side 61

aktuelle film nat på museet 2

85%

700
stemmer

org.titel Night at the Museum 2: Battle of the Smithsonian  
instruktør Shawn Levy land USA, Canada  produktionsår 2009
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Modstand

The uninvited

Om aldrig at give op

Koreansk gys på amerikansk

Modstand fortæller den utrolige, men 
sande historie om tre polske brødre, som 
under Anden Verdenskrig sætter sig op 
mod den massive tyske besættelsesmagt. 
Året er 1941, og den tyske krigsmaskine har 
underlagt sig størstedelen af Europa. Jøder 
myrdes systematisk i tusindvis, og håbet 
om en fremtid i frihed svinder. 
De tre jødiske brødre Tuvia (Daniel ”James 

Bond” Craig), Zus (Liev Schreiber fra sidste måneds X-Men Ori-
gins: Wolverine) og Asael (Jamie Bell, Jumper, 2008) flygter ind i 
skovene og be-gynder derfra at bekæmpe de tyske tropper. Sn-
art spreder historien om deres heltemod sig, og flere mennesker 
slutter sig til dem i et sidste desperat forsøg på at overleve og et 
brændende ønske om frihed. Danske Iben Hjejle (Flugten, 2009) 
har en mindre rolle.

Asiatiske gysere har ramt en nerve i tiden 
og fremstår som de mest effektive måder 
at skræmme biografgængere fra vid og 
sans. Derfor er moderne, japanske klas-
sikere som Ringen (1998) og Dark Water 
(2002) blevet genindspillet i USA, og nu er 
turen kommet til Ji-woon Kims koreanske A 
Tale of Two Sisters (2003). 
Den blodige, rystende historie er blevet 

til The Uninvited, og den handler om den smukke teenage-
pige Anna Rydell (Emily Browning), der vender tilbage til sin 
søster (Arielle Kebbel), far (David Strathairn) og nye sted-
mor (Elizabeth Banks) efter at have været indlagt på psyki-
atrisk afdeling. Omstændighederne er hårde for Anna, som 
skal kæmpe for at blive rask igen. Nemmere bliver det ikke, 
da Anna opdager, at stedmoderen gemmer på mørke hem-
meligheder, og at huset er hjemsøgt af et spøgelse.

action/Drama

gyser/thriller

info

info

83.8%

62
stemmer

80.3%

206 
stemmer

org.titel Defiance  instruktør Edward Zwick 
land USA  produktionsår 2008  spilletid 137 min. 

org.titel The Uninvited  instruktør Charles Guard, Thomas Guard
land USA  produktionsår 2008  spilletid 87 min. 

aktuelle filmmodstand // The Uninvited
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X-kærester

Faubourg 36

Tidligere forhold spøger

Fransk musikalitet

X-kærester er en romantisk komedie om 
den ombejlede ungkarl og stjernefotograf 
Connor Mead (Matthew McConaughey, 
Sahara, 2005). Hans romantiske bror Paul 
(Breckin Meyer) skal giftes, og Connor skal 
være forlover. Men da det går op for Con-
nor, at Pauls kommende brud er en af hans 
tidligere kærester (Jennifer Garner kendt 
fra tv-serien Alias), er han ved at ødelægge 

hele brylluppet. Pludselig sker der noget højst uventet, da et 
spøgelse kontakter Connor. Det viser sig at være hans afdøde 
onkel Wayne (Michael Douglas, Traffic, 2000) - hans mentor, 
som han har modelleret sin player-livstil efter. Sammen med 
ham dukker også spøgelserne af Connors dumpede kærester 
op, og nu må han lære en ting eller to om kærligheden. Det er 
Mark Waters (Freaky Friday, 2003), der står for instruktionen.

Året er 1936, og Faubourg er navnet på 
et fransk boligområde, som ligger nord 
for Paris. Her, på toppen af en bakke, kan 
man se hovedstaden på den ene side og 
de borgerlige forstæder på den anden. Tre 
af byens beboere, Pigoil (Gérard Jugnot), 
Milou (Clovis Cornillac) og Jacky (Kad 
Merad), er møgærgerlige over lukningen af 
musikhuset Chansonia, hvor de alle har ar-

bejdet i årevis. De beslutter sig for at tage deres skæbne i egne 
hænder og skabe den succesmusical, som musikhuset altid 
har savnet. Undervejs møder de modstand fra den lokale gang-
ster Galapiat (Bernard-Pierre Donnadieu) og hans håndlan-
gere. Instruktøren Christophe Barratier, der også havde blik 
for musikkens verden i Koret (2004), har skabt en musikalsk 
periodefilm med humor, underfundighed og dramatik som de 
underholdende ingredienser.

komeDie/romantik

Drama/komeDie

info

info

80.7%

90 
stemmer

org.titel Ghosts of Girlfriends Past  instruktør Mark Waters 
land USA  produktionsår 2009  

org.titel Faubourg 36  instruktør Christophe Barratier
land Frankrig  produktionsår 2008  spilletid 120 min. 

aktuelle film faubourg 36 // X-kærester
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The Wrestler
Et comeback 

af dimensioner

Drama Randy ’the Ram’ Robinson (Mickey Rourke) er en legende i den ameri-
kanske showsport wrestling, som er aftalt fribrydning. Hans storhedstid var 
i 1980erne, og selv om musklerne stadig svulmer under den omhyggeligt 
brunede hud, så er det stadig sværere for Randy at ignorere, at han er blevet 
gammel. Der bliver længere og længere mellem de godt betalte jobs. Det 
videospil, han lagde navn til, findes på en konsol, der ikke fabrikeres mere, 
og det hårde slid i ringen og misbruget af steroider har sin pris. Hans hjerte 
står af, og efter en bypass-operation må den gamle bryder til at skabe sig et 
nyt liv - uden den sport, der har været hele hans liv. Måske med stripperen 
(Marisa Tomei, In the Bedroom, 2001), der som ham selv har set bedre 
dage. Måske med den voksne datter (Evan Rachel Wood, Thirteen, 2003), 
som han gang på gang har svigtet gennem opvæksten. 

The Wrestler har været længe undervejs, men nu er den klar til at indtage 
de danske biografer. Filmen, der er instrueret af Darren Aronofsky (Re-
quiem for a Dream, 2000), har imponeret anmeldere i hjemlandet USA, 
som har kaldt den årets bedste oplevelse i biografen, og den har modtaget 
priser verden over. Det mest bemærkelsesværdige ved The Wrestler er dog 
Mickey Rourke (Sin City, 2005), der gør et overbevisende, Golden Globe-
vindende comeback som ringvraget Randy Robinson.

aktuelle film The Wrestler

84.3%

395 
stemmer

org.titel The Wrestler  instruktører Darren Aronofsky 
land USA  produktionsår 2008  spilletid 120 min.
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State of Play
Stjernespækket thriller

thriller/Drama Den fremadstormende politiske komet Stephen Collins (Ben Affleck, The 
Sum of All Fears, 2002) kommer til at stå i et uheldigt lys, fordi hans as-
sistent bliver myrdet. Redaktøren (Helen Mirren, The Queen, 2006), der 
lugter blod, sætter Cal McCaffey (Russell Crowe, The Insider, 1999) 
på sagen, for han har engang været venner med Collins. McCaffey må 
dog snart sande, at når de tunge politiske spillere har satset milliarder på 
at køre en mand i stilling som kommende præsidentkandidat, så betyder 
venskab ikke ret meget - og sandheden endnu mindre. Instruktøren 
Kevin Macdonalds (The Last King of Scotland, 2006) film er baseret 
på den engelske BBC mini-serie af samme navn fra 2003. Stjernefrøet 
Rachel McAdams (Red Eye, 2005) har en vigtig rolle i State of Play, mens 
etablerede navne som Robin Wright Penn (Forrest Gump, 1994) og Jeff 
Daniels (Good Night, and Good Luck, 2005) flankerer det unge talent. 

Alt i alt en stjernespækket thriller med kontant underholdningsværdi. 
Manuskriptet er skrevet af blandt andre Tony Gilroy, der har premiere på sin 
egen film Duplicity den 1. maj.

Læs omtalen af Duplicity side 20
og vores fokus på Rachel McAdams i Buzz side 13

aktuelle filmState of play

org.titel State of Play  instruktører Kevin Macdonald 
land USA, Storbritannien  produktionsår 2009  spilletid 118 min. 
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Antichrist
Trier bliver mørk

gyser Der er gået tre år, siden den danske mesterinstruktør Lars von Trier sidste 
gang var i biograferne med en film. Dengang var det komedien Direktøren for 
det hele med Jens Albinus, Iben Hjejle og Peter Gantzler i hovedrollerne. Tri-
ers nyeste film hedder Antichrist, som placerer sig i den stik modsatte grøft 
som ægte horrorfilm, men stadigvæk med det typiske Trier-touch. Willem Da-
foe (Spider-Man, 2002) og Charlotte Gainsbourg (Bob Dylan-filmen I’m Not 
There, 2007) spiller et ægtepar, der søger fred og ro i et afsidesliggende hus i en 
skov efter deres barns død. Deres ægteskab ligger tilmed i ruiner, så de håber 
på, at de naturlige omgivelser kan hjæl pe dem tilbage på sporet. Det viser sig 
dog snart, at dårligt bliver til værre, da mystiske hændelser begynder at hagle 
ned over det i forvejen følelsesmæssigt knuste par. 
Lars von Trier har før lavet gys i tv-serien Riget, som samlede hele familien Dan-
mark foran fjernsynsskærmene over to sæsoner i 1995 og 1997. Nu går han hele 
vejen i en dunkel historie, som kombinerer hans banebrydende dogme-stil med 
flotte, symbolske billeder og to stærke skuespillere til at bære historien. Filmen 
er fotograferet af dansk-englænderen Anthony Dod Mantle, der vandt dette 
års Oscar for sin fotografering i Slumdog Millionaire. Trier og Mantle har før 
arbejdet sammen på produktioner som Dogville (2003) og Manderlay (2005). 

Læs Peter Aalbæk Jensens klumme om internationale danskere på side 74

aktuelle film Antichrist

86.8%

75 
stemmer

org.titel Antichrist  instruktører Lars von Trier  land Danmark, Tyskland, 
Frankrig, Sverige, Italien, Polen  produktionsår 2009  spilletid 100 min.
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/thure 
lindhArdt

talentet Der 
Blev stjerne

interview Thure Lindhardt
orD daniel Bentien  

”Han er måske lidt arrogant på den der sydtysk-schweiziske måde.” Sådan beskriver 
den 34-årige danske stjerneskuespiller Thure Lindhardt sin rolle i ron Howards Hol-
lywood-thriller Engle & Dæmoner, der har premiere i maj. Kino.dk har talt med Lind-
hardt om hans medvirken i filmen og det at være dansker i Hollywood.
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et er en dejlig lun forårsdag i hjertet af København 
på Nansensgade. Byens indbyggere er så småt 
begyndt at gå med korte ærmer, selvom vinden 
stadig er lidt kølig. Thure Lindhardt falder ikke ind 
i mængden af gæster på den lille, lyssparsomme 

café Bankeråt. Han dukker op i smart sort frakke, designersol-
briller og med sit karakteristiske lyse hår. På grund af de opta-
gelser, han er i gang med til den kommende komediefilm Jule-
frokosten, har han anlagt sig et lille overskæg, som man ikke er 
vant til at se på hans overlæbe. Men når nu rollen kræver det…

Den alsidige stjerneskuespiller, der begyndte sin uddannelse i 
Odense Teater, har efterhånden været i mediernes søgelys i et 
stykke tid, og han virker professionel og fokuseret. Siden film-
gennembruddet i 2000 som den autistiske Brian over for Ghita 
Nørby i Her i nærheden er det gået hurtigt for Thure Lindhardt. 
Med flere talentpriser for sit arbejde i teater og film har den slan-
ke skuespiller formået at kombinere sit tilsyneladende ufarlige 
ydre med en stærk og ofte dyster psyke. Nu er han ikke længere 
blot et talent, men derimod et etableret navn, og sidste år var 
han den bedst sælgende skuespiller i dansk film.

Det store udland
Det stopper dog ikke her. Udlandet har haft kig på den dygtige 
dansker, og i 2007 medvirkede han i Sean Penns indepen-
dentfilm Into the Wild. Nu er han aktuel i Ron Howards Engle 
& Dæmoner, som er efterfølgeren til Da Vinci Mysteriet fra 
2006. Begge film bygger på Dan Browns millionsælgende kri-
miromaner. Thure Lindhardt var allerede sat i forbindelse med 
Ron Howard under castingen til Da Vinci Mysteriet, og rygt-
erne vil vide, at han var millimeter tæt på at få den store birolle 
som munken Silas. Den gik imidlertid til engelske Paul Bettany, 
men mødet med Ron Howard har alligevel kastet noget af sig. 
Han uddyber, mens han sipper af sit glohede glas Americano-
espresso: ”Jeg fik den nye rolle tilbudt ved, at casteren ringede 
mig op en dag for halvandet år siden. Så fik jeg den tilbudt, uden 
jeg skulle til casting eller noget. Han (Ron Howard, red.) har 
tænkt på mig til den nye film på grund af Da Vinci, går jeg ud fra.”
Engle & Dæmoner er efterfølgeren til Da Vinci Mysteriet, og 
hovedpersonen er stadig symbolforskeren Robert Langdon, der 
spilles af Tom Hanks. Han rejser fra USA til Rom for at finde en 
hemmelig satanisk kult, som truer med at udslette hele Vatikanet. 
Paven er netop død, og hans livvagter, schweizer-gardis-
terne, forsøger at holde orden under den nye paves indsæt-
telse, mens Langdon opklarer mysteriet om kulten.

D
Man kan se, at han er 
en mand, der er vant 

til at arbejde hårdt. 
når han gentager 

en scene, så er den 
yderst levende hver 

gang. han er et meget 
dygtigt menneske.

THuRE LinDHARDT 
oM TOM HAnKS

“



 039

fakta

født 24. december 1974 i København.
højde 182 cm
vægt 73 kg
hårfarve Lys blond
øjenfarve Gråblå

tilbragte 2.g i Tyskland på kostskole med mange teaterprojekter.

Blev optaget på Skuespillerskolen ved Odense Teater i 1994.

spillede skoleelev i Bille Augusts Oscarvindende Pelle 
erobreren fra 1987.

filmgennembrud som den autistiske Brian i Her i 
nærheden fra 2000.

har haft alsidige roller som junkie i Nordkraft (2005), 
som modstandskæmper i Flammen og Citronen (2008) og 
som arrogant it-sælger i komedien Blå mænd (2008).
med sammenlagt 1.116.554 antal solgte biografbilletter 
for Flammen og Citronen og Blå mænd er han i 2008 den 
mest succesrige skuespiller i danske film.

priser robert-vinder i 2006 for Nordkraft. Berlins filmfes-
tivals Shooting Star i 2000. Teaterprisen reumert i 2000 i 
talentkategorien.

aktuel i Engle & Dæmoner som løjtnanten Chartrand.

meget mere lindhardt i år medvirker Thure Lindhardt 
i filmene Broderskab med david dencik og nicolas Bro. 
derudover en tysk film, der ikke kommer til danmark, en 
amerikansk independentfilm og endelig Julefrokosten, der 
har premiere i november.
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Dan Browns introDuktion 
af chartranD 

i Den Danske oversættelse af EnglE & 
DæmonEr, hr. ferDinanD, 2004, siDe 193

”Konstabel Chartrand stod bagerst i lokalet og ønskede, 
at han havde været blandt de 99 procent af ansøgere, 
som ikke havde kvalificeret sig til at være her. med sine 
tyve år var Chartrand den yngste vagt i korpset. Han 
havde kun været i vatikanet i tre måneder. Som de øvrige 
var Chartrand uddannet i den schweiziske hær og havde 
gennemgået yderligere to års Ausbildung i Bern, før han 
var kvalificeret til at tage den krævende, vatikanske pròva, 
som blev afholdt i en hemmelig kaserne uden for rom. 
intet i hans uddannelse havde dog forberedt ham på en 
krisesituation som denne.”
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Thure Lindhardt spiller en af disse schweizergardister. Han er 
den unge løjtnant Chartrand, der hjælper Langdon undervejs. 
Om Chartrand fortæller Thure Lindhardt: ”Han er medlem af den 
500-år gamle garde. Han er løjtnant, ung, ambitiøs og fremad-
stormende - samt en troende katolik. Måske en anelse arrogant 
på den der sydtysk-schweiziske måde,” griner han.

Den anden dansker
Thure Lindhardt bliver ringet op et par gange i løbet af de 20 
minutter, interviewet står på, men han klarer hurtigt sine opkald, 
hvorefter iPhonen igen bliver lagt i skuldertasken. Han er en travl 
mand, så samtalen kommer igen til at dreje sig om Engle & Dæ-
moner. For hvad er forskellen egentlig på at lave film i Danmark 
og i det store Hollywood?

”Forskellen er økonomisk. Det er det ydre, der gør forskellen. 
Selve arbejdet med skuespillerne, med instruktøren, med foto-
grafen - det er det samme. Produktionsapparatet er så meget 
større, at hver indstilling tager længere tid,” siger Thure Lind-
hardt og fortsætter: ”Arbejdsformen er anderledes. Man skal 
koncentrere sig mere, når det er på et andet sprog. Selvom jeg 
er glimrende til engelsk, så skal man somme tider spørge to 
gange, fordi jeg spiller én med schweizertysk dialekt.”

Derfor var det også befriende, at der var en anden dansker på film-
settet, nemlig Nikolaj Lie Kaas, som også spiller en betydnings-

viggo 
mortensen
største internationale film
Ringenes Herre-trilogien (2001-03)
Eastern Promises (2006)

connie 
nielsen
største internationale film
Gladiator (2000)

jesper 
christensen
største internationale film
Casino Royale (2006)
Quantum of Solace (2008)

ulrich 
thomsen
største internationale film
Kingdom of Heaven (2005)
The International (2009)

sven-ole 
thorsen
største internationale film
Jagten på Røde Oktober (1990)
Gladiator (2000)

mads 
mikkelsen
største internationale film
Casino Royale (2006)

nikolaj 
coster-waldau
største internationale film
Black Hawk Down (2001)
Wimbledon (2004)

anDre Danske 
skuespillere 
i hollywooD
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det var enormt hyg-
geligt at være sam-
men med nikolaj. 
Som danskere deler 
vi ikke mindst humor, 
hvilket gjorde opta-
gelserne lettere at 
komme igennem.
THuRE LinDHARDT 
Om Sin medSpiLLer
niKOLAJ LiE KAAS

“
fuld birolle. Det betød, at hvis det hele virkede lidt stort, kunne de 
to danskere altid banke på hinandens dør: ”Det var enormt hyg-
geligt at være sammen med Nikolaj. Som danskere deler vi ikke 
mindst humor, hvilket gjorde optagelserne lettere at komme igen-
nem. Selvom vi ikke har nogen scener sammen, havde vi begge 
mange dage på settet, så det fungerede rigtig godt.”

Tom Hanks, Ron Howard, Sean Penn… sikke en liste
Thure Lindhardt kommer i tanke om hans anden medspiller, den 
rutinerede Hollywood-stjerne, Tom Hanks. ”Det er inspirerende 
at se ham arbejde, så dygtig og så erfaren. Man kan se, at han 
er en mand, der er vant til at arbejde hårdt. Når han gentager 
en scene, så er den yderst levende hver gang. Han er et meget 
dygtigt menneske,” fortæller Lindhardt respektfuldt.

Da Thure Lindhardt medvirkede i Into the Wild fik han en 
forsmag på, hvordan det er at arbejde med en instruktør, der 
er vant til at begå sig i Hollywood og amerikansk film. Han 
beskriver Sean Penn og Ron Howards ligheder således: ”De 
er begge instruktører, der ved, hvad de vil. De er begge utro-
ligt lyttende og opmærksomme på, hvad man laver, selvom 
man spiller en lille rolle.” 

Han lægger dog vægt på, at der var en forskel fra Into the Wild, 
som ”virkelig var Sean Penns hjertebarn - en independentfilm, 
hvor han nogle gange selv tog kameraet. Der er Engle & Dæ-
moner jo en stor studieproduktion.” Større bliver de næppe, 
tænker man, mens den udenlandsdanske skuespiller høfligt 
tager sine solbriller på igen og forlader cafébordet.

konkurrence
vinD BiografBilletter og Bøger til sonys thriller engle & Dæmoner

Vi udlodder 5 præmiepakker med 2 biografbilletter til filmen 
og 1 eksemplar af Dan Browns bog bag filmen.

For at vinde i konkurrencen skal følgende spørgsmål besvares:

Hvilken dansk skuespiller er foruden Thure Lindhardt med i Engle & Dæmoner?

A Ulrich Thomsen  B Mads Mikkelsen C Nikolaj Lie Kaas

Send en SMS til 1225 med et af følgende svar:
kino A, kino B, eller kino C

Svaret skal være modtaget senest den 29. maj 2009
Det koster 5 kr. pr. SMS, og du kan max deltage 3 gange pr. dag.
Der er ingen fortrydelsesret. Vinderen får direkte besked.

Se også filmens trailer og ugentlige konkurrencer på www.kino.dk
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/fAnkultur
forrygenDe 

filmfans

feature Star trek/fanboys
orD daniel bentien  

premieren på den 11. Star Trek-film den 8. maj byder på en frisk opdatering af en lang 
og glorværdig science fiction-serie. Samtidig er der passende premiere på Fanboys, 
der gør tykt grin med, men også hylder den kultur, der knytter sig til Star Trek, Star 
Wars og andre filmfænomener. vi ser nærmere på fankultur i film.

foto filmcompagniet
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den amerikanske road movie-komedie Fanboys rejser en 
flok unge fyre tværs over USA for at bryde ind i filminstruk-
tøren George Lucas’ hjem og stjæle den første kopi af hans 
nyeste film i Star Wars-serien kaldet Star Wars Episode I: The 
Phantom Menace. Det eneste, der kan forklare denne ulov-

lige handling, er deres troskab mod den filmserie, der har formet 
deres liv. De kender alt til alle de farverige karakterer, de huskvær-
dige replikker og de mange solsystemer og planeters navne. En 
fankult af denne slags er dog langt fra enestående i filmhistorien.

Trekkies og fanboys
Maj måneds store science fiction-premiere er Star Trek, som 
fortæller historien om James T. Kirk, der bliver kaptajn på rum-
skibet Enterprise. Men det er alt andet end blot en standard 
science fiction-film, der er tale om. Det er forhistorien til en af 
de mest elskede serier nogensinde. Fænomenet Star Trek har 
eksisteret, siden den første tv-serie havde premiere på ameri-
kansk fjernsyn i 1966, og siden er der lavet fem selvstændige 
tv-serier - i alt 726 afsnit fordelt på 30 sæsoner. Den første 
spillefilm havde premiere i 1979, og den nye placerer sig som 
nummer 11 i rækken.

Grunden til at Star Trek kan leve så længe, er den enorme fan-
tilslutning, den har oplevet igennem mange år. ’Trekkies’ eller 
’trekkers’, som de ægte fans kalder sig, klæder sig ud som deres 
yndlingskarakterer, køber samlerobjekter fra filmen, læser ro-
maner, der uddyber universet, mødes jævnligt i foreninger eller 
på internetfora for at diskutere Star Trek, og nogle kan endda tale 
’Klingon’ - det officielle sprog blandt Trek-racen af samme navn. 

Det er nogenlunde samme opmærksomhed, et andet science 
fiction-fænomen, Star Wars, har fået siden den første film i 
1977. Som i Fanboys rejste mange folk land og rige samt klode 
rundt for at se filmen til (eller helst før) premieren, da George 
Lucas udsendte sin første Star Wars-film i 26 år: The Phantom 
Menace (1999). I Danmark sov folk i telt i flere dage ude foran 
Imperial Biografen i København, så de var sikre på at få pre-

i

fankultur hænger sammen med fænomenet kult-
film, selvom der er visse forskelle. Genrerne sci-
ence fiction, horror og fantasy overlapper, men 
kultfilm bliver typisk først kult efter premieren, hvor 
dyrkelsen kan sammenlignes med den, vi ser hos 
Star Wars-fans og blandt trekkies. den ultimative 
kultfilm havde premiere i 1975. The Rocky Horror 
Picture Show var en rockmusical, en gotisk skræk-
film i frankenstein-stilen og samtidig en parodi på 
genrerne. i første omgang gik det ikke særlig godt 
for filmen, der fik ringe anmeldelser og et mid-
delmådigt billetsalg. men da den et år efter pre-
mieren begyndte at spille som en midnatsforestill-
ing, blev de amerikanske biografer oversvømmet 
af kåde teenagere, der dyrkede filmen som et ægte 
kultfænomen. de klædte sig ud, sang med på musi-
calnumrene, citerede replikkerne og opførte sig, som 
man sjældent ser det i en biografsal. filmens levetid 
er imponerende, og den spillede som midnatsfilm i 
new York fra 1976 frem til 1990!

kultfilm

skywalker.dk denne danske fanklub for Star Wars er et 
debatforum på internettet, hvor man kan registrere sig og 
skrive sin mening om emner som: filmene, Spil, merchan-
dise/Samlerobjekter og det mere specifikke Lyssværd.

trekkies.dk Star Trek-fans kaldes trekkies, og derfor hed-
der den danske forening for Star Trek-elskere trekkies.dk. 
foreningen har eksisteret siden 1996, består af ca. 450 
medlemmer, og de udgiver fire gange om året magasinet 
Subspace med artikler om alt fra mindre karakterer som 
rumvæsnet Shran til forholdet mellem Star Trek og anden 
science fiction.

Danske fankluBBer
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mierebilletter til netop dén biograf med dens kæmpelærred og 
imponerende lydsystem.

Ringens magt
En lignende interesse opnåede filmatiseringen af J.R.R. Tolk-
iens Ringenes Herre: Eventyret om Ringen i 2001, da fans tog 
soveposen under armen og som et ritual hentet fra Star Wars 
campede ved Imperial. Med papmachésværd, elverører og 
masser af cola havde fansene, hvad de skulle bruge for at lade 
op til den store filmbegivenhed. Til gallapremieren i Danmark 
var der ikke blot royalt besøg fra Dronning Margrethe, selv en 
stor Tolkien-fan, men også et imponerende fremmøde af ud-
klædte orker, trolde og hobbitter.

Interessen for Peter Jacksons filmatiseringer var i årene 2001-
03 strålende. Da traileren første gang blev vist på nettet, var der 
et rekordstort antal download af den, og de tre film er alle tiders 
mest indbringende filmtrilogi foran både Star Wars (1977-83) og 
The Godfather (1972-90). Forholdet mellem Tolkiens bøger og 
Jacksons film er ofte blevet debatteret på internettet, for fan-
sene er de mest kræsne af alle publikummer. Nu er mexicaneren 
Guillermo Del Toro (Pans Labyrint, 2006) på vej igennem samme 
mølle under sin filmatisering af en anden Tolkien-historie, Hob-
bitten. Og han gør klogt i at tage fansene seriøst, for deres rolle 
i en films succes kan ikke overvurderes.

Quiz
is the force 
with you?
i anledning af premieren på Fanboys skal www.kino.dk 
have kåret Danmarks største nørd. dette sker gennem 
en konkurrence i rette Skywalker-ånd. dommerne er 
hardcore Star Wars-fans, og vinderen får lov til at invi-
tere tyve venner til en lukket visning af Fanboys.

Kort om dommerne

/ Carsten Olsen 
...er gammel formand i dansk Star Wars forening og 
har været en rigtig fanboy, siden han første gang så 
Star Wars-filmen The Empire Strikes Back i 1980. Han 
har rejst europa rundt til diverse Star Wars-conven-
tions, arrangeret flere på dansk grund. Carsten er 
indehaver af en af verdens største Star Wars-tegne-
seriesamlinger, har bidraget til et hav af artikler i både 
dagspressen og i Star Wars-magasinet The Tatooine 
Suns samtidig med, at han var en af folkene bag det 
nordiske website www.starwars.nu.

/ Mads Bluhm
...er en inkarneret Star Wars-fanboy og har været det, 
siden han så de klassiske film på vHS i 1980erne. Han 
er næstformand i dansk Star Wars forening, har ar-
rangeret adskillige Star Wars-conventions i danmark 
og har blandt andet været med til at udfærdige 
spørgsmålene til dm i Star Wars-viden. mads har skre-
vet artikler om Star Wars til dagspressen og forskellige 
magasiner, ligesom han var en af hovedkræfterne bag 
www.starwars.nu og bladet The Tatooine Suns.

Gå ind på www.kino.dk og se, 
om du kan svare på ti spørgsmål, blandt andet:
 
1. på hvilken planet er Han Solo og prinsesse Leia, da 
Han siger: ”You could use a good kiss”?
 
Se de resterende ni spørgsmål og deltag på www.kino.dk. 
Konkurrencen foregår fra den 1. til den 16. maj 2009.

/ edward d. Woods Plan 9 from Outer Space (1959) 
/ George A. romeros The Night of the Living Dead (1968) 

/ david Lynchs Eraserhead (1977)
/ ridley Scotts Blade Runner (1982)

/ Coen-brødrenes The Big Lebowski (1998)

flere film, Der efter en slunken premiere 
har opnået opmærksomheD og kultDyrkelse

foto filmcompagniet

foto United international pictures
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/Clive owen
fræk i munDen

interview Clive Owen
orD Tina Jøhnk Christensen, new York  

foto United international pictures

det er de færreste, der får mulighed for at være fræk overfor selveste Julia Roberts. 
men det er britiske Clive Owen i hans hidtil mest muntre rolle i filmen Duplicity. 
Og Julia roberts ser ligefrem ud til at nyde det.





050

ialogen er voldsom og fræk. Og det er altid en 
fornøjelse at tale frækt til Julia Roberts,” siger 
Clive Owen tørt, men med glimt i de grønne øjne.
Det er ikke første gang, Clive Owen er fræk i mun-
den over for den 41-årige skuespillerinde, der fik 

titlen ’America’s Sweetheart’, efter hun medvirkede i Pretty 
Woman i 1990.  Han fik mulighed for det i 2004, hvor han spil-
lede den jaloux og manipulerende læge i Mike Nichols’ Closer, 
der fik Julia Roberts til at græde under indspilninger til en af de 
mest intense scener i filmen. 
”Der var ganske enkelt ingen tvivl. Jeg måtte have den rolle,” 
siger Clive Owen begejstret til kino.dk. Han befinder sig på det 
eksklusive Ritz Carlton i New York, og ser ud, som om han 
skulle til et fint cocktailparty eller middag. Hans mørke hår sid-
der perfekt som altid. 
 ”Da jeg hørte, at jeg skulle spille overfor Julia Roberts, var jeg 
helt vild efter at arbejde sammen med hende igen. Selvom det 
ikke ser sådan ud, havde vi det ret så morsomt og rart sammen 
under den første film.”
Tony Gilroy, der instruerede sin første spillefilm Michael Clayton 
i 2007, men er en garvet manuskriptforfatter, har både skrevet 

og instrueret Duplicity. Det var hovedrolleindehaveren i Michael 
Clayton, George Clooney, der gjorde ham opmærksom på Clive 
Owen til hovedrollen som den britiske spion, der forelsker sig i 
den kvindelige amerikanske spion, spillet af Julia Roberts.
”Jeg var særdeles glad for at blive tilbudt denne rolle, for Tony 
havde set en side af mig, som de færreste ser,” forklarer Clive 
Owen. ”Filmen er af en noget lettere karakter end de fleste film, 
jeg medvirker i, og han havde gennemskuet min humoristiske 
og lyse side. Det var interessant for mig at udforske det på film. 
Jeg er meget mindre ’tør’ end mange af mine roller og elsker 
mennesker med god humoristisk sans. Men jeg har ikke lavet 
komedier, fordi jeg normalt ikke er tiltrukket af dem.”
Duplicity er ikke en komedie. Den handler om to spioner, der 
forelsker sig under et møde i Dubai. De beslutter sig for at opgive 
deres karrierer som spioner og udnytte deres snilde og snu evner 
til at tjene en masse penge som virksomhedsspioner. De to men-
nesker, der er vant til at leve dobbeltliv og spille dobbeltspil, bliver 
dog hurtigt i tvivl om, hvorvidt de kan stole på hinanden.
”Det er et utroligt intelligent manuskript, så vores indbyrdes 
dialog er skarp og vittig,” siger Clive Owen om at spille overfor 
Julia Roberts. ”Man taler ofte om, at to mennesker har ’god 

D
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kemi’ på film, men for os handler det også om at kende dialo-
gens rytme. Det ene øjeblik er den ene ovenpå, og det næste 
øjeblik er det den anden, der er det. Vi er nødt til at skifte hele 
tiden, og det foregår som en dans.” 

Spiller sammen med Ulrich Thomsen
I dag befinder Clive Owen sig i New York, men det er bare to 
måneder siden, kino.dk mødte ham i Los Angeles, for Duplicity er 
Clive Owens anden film i år. Det er også anden gang, han spiller 
overfor danske Ulrich Thomsen, der har en mindre rolle i Duplicity. 
Den første film var Tom Tykwers thriller The International, hvor han 
spiller Interpol-agenten Louis Salinger, der afslører en korrupt in-
ternational bank, som støtter terrorisme og hvidvasker penge. Det 
er danskeren Jonas Skarssen, der står i spidsen for banken, og 
han spilles af Ulrich Thomsen. De har flere mindeværdige fælles 
scener, men den mest intense var filmens afslutning.
”Det var den første scene, vi indspillede,” fortæller Clive Owen 
om scenen, der blev filmet på taget af Grand Bazaar i Istanbul. 
”Jeg skulle dykke direkte ned i karakteren, som har været så 
meget igennem i løbet af filmen, og det var utroligt svært at 
finde frem til den følelse. Vi er vant til at udføre scenerne på den 

født den 3. oktober 1962
 i Keresley, Coventry i england

Han er 1,89 m. høj

filmdebut i 1988 med Vroom

Tv-stjerne i Chancer (1990-91)

Gift i 1995 med Sarah-Jane fenton. 
 parret har to børn, Hannah og eve

Har indtil videre fået en enkelt 
 Oscar-nominering for sin rolle i Closer.

måde, men det var en stor udfordring. Det hjælper, når man spiller 
over for en fantastisk skuespiller som Ulrich Thomsen.”
Louis Salinger forsøger at afsløre banken for de illegale aktioner 
sammen med sin kollega Eleanor Whitman, som spilles af Naomi 
Watts. Men det viser sig, at det er nemmere sagt end gjort at gøre 
det moralsk korrekte i en verden, hvor flere hjørner er korrupte.
”Han er et lille vredt menneske mod denne enorme, globale virk-
somhed. Jeg tror, at vi alle sammen ind imellem føler, at der er en 
hel verden derude, som vi ikke helt kan se og ikke kan røre ved. 
Det gælder fx den nuværende verdenskrise, hvor selv folk, der 
normalt har overblikket, ikke kan se en vej ud af krisen.”
Clive Owen har ikke en specifik karrierestrategi. Han vælger 
manuskripter efter sin fornemmelse for kvalitet og har kun haft 
få store flops, siden hans karriere for alvor begyndte at tage 
fart efter han medvirkede i den britiske tv-serie Chancer i 1990.
”Jeg ønsker blot at få store udfordringer,” forklarer Clive Owen, 
der fik sit internationale gennembrud, efter den britiske film 
Croupier opnåede kultstatus i USA i 1998, og Robert Altman 
hyrede ham til en rolle i Gosford Park et par år efter. ”Jeg føler 
mig aldrig helt komfortabel, når jeg er på arbejde. Jeg tager 
mit arbejde meget seriøst, og jeg foretager mig aldrig noget, 

fakta 
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hvor jeg føler mig tryg på forhånd. Jeg går ikke på arbejde for 
at lave noget, der kommer let til mig. Jeg kan slappe af, når jeg 
har fri og er hjemme hos børnene, men jeg vil lave et godt og 
koncentreret stykke arbejde.”

Begyndelsen i Coventry
Alt er, som det plejer at være, når man møder Clive Owen, 
selvom han nu befinder sig i New York. Han har den samme 
kortklippede frisure, er iført sit sofistikerede Jaeger LeCoultre 
ur og et sort Giorgio Armani jakkesæt. Han ser ud som under 
ethvert interview, denne skribent har lavet med den 46-årige 
brite. Bortset fra dengang, han gav interview i forbindelse med 
filmen King Arthur, hvor jakkesættet var råhvidt, og han afslap-
pet erklærede, at han ikke følte noget som helst pres, selvom 
han havde hovedrolle i en superdyr Hollywood-film, der oven i 
købet endte med at være et flop.
”Jeg vælger ikke mine film efter deres kommercielle succes,” poin-
terer han på det kraftigste. ”Jeg satser heller ikke på, at folk skal 
synes om mig eller den rolle, jeg spiller. Jeg er ligeglad med det. Det 
handler om mit fag, om at skabe gode karakterer, der bliver forstået.”
Clive Owen opdagede som barn, at han ville være skuespiller. Det 
var hjemme i Coventry, at han første gang stod på en scene og 
fandt ud af, at han havde fundet sit kald. Han mødte også sin kone, 

top 3 
clive owen-film

Sarah-Jane Fenton, da de spillede Romeo og Julie på Young Vic 
Theatre Company i 1988, og i dag har de to piger på 13 og 9.
”Det er utroligt bevægende at se mine børn spille skolekome-
die, for det var den måde, det startede for mig. Det var den 
måde, jeg fandt ud af, at jeg var bidt af at spille skuespil. Det 
er interessant at se, for det er i den alder, at man begynder at 
interessere sig for ting, der kan forme ens fremtid.”
Clive Owen er en tiltrækkende mand, der dog stadig griner fjo-
get, når man spørger til hans forhold til forlydender om, at han 
skulle - og efter nogens mening - burde have været kvinde-
charmøren James Bond. 
”Jeg er godt tilfreds med min karriere, som den er,” siger han 
blot og henviser til The Pink Panther med Steve Martin, hvor 
han gjorde grin med rygterne om, at han var den næste 007.
”Jeg er ikke synderligt forfængelig,” siger en tydeligt muntret 
Clive Owen, der har flere sexscener med Julia Roberts i Du-
plicity. ”Mit træningsprogram afhænger ene og alene af én 
ting: Skal jeg vise min overkrop i filmen, eller skal jeg ikke. Jeg 
må indrømme, at jeg går i gang med at træne heftigt, når jeg 
skal vise bar overkrop.”

Duplicity har premiere den 1. maj

children of men (2006)
dyster science fiction-film, hvor 
menneskehedens eksistens er 
truet, fordi kvinder ikke længere 
kan få børn.

closer (2004)
Clive Owen spiller ligesom i 
Duplicity sammen med Julia 
roberts i dette voksendrama 
om to pars problemer. 

sin city (2005)
frank millers grafiske roman 
transformeres til film med en 
bemærkelsesværdig visuel stil til 
følge. Clive Owen er hårdkogt 
som bare pokker.



/nye
koMikere

sjove mænD

feature nye komikere
orD Stine Teglgaard

mandlige amerikanske komikere? Ja, ja, dem kender du da. der er både Eddie 
Murphy, Adam Sandler og Jim ”gummifjæs” Carrey. de er hylende sjove, og du 
har set deres film de sidste 15 år. men hvad med de nye og yngre komikere som 
Seth Rogen, Jason Segel eller Jonah Hill - kender du dem?
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I 1960erne gik bl.a. Frank Sinatra, Dean Martin og Sammy Davis 
Jr. under navnet ”The Rat Pack”. I 1980erne opstod Demi Moore- 
og Rob Lowe-teenage-sammensværgelsen ”The Brat Pack”. Nu 
er tiden kommet til en komisk version: ”The Frat Pack”. 
’Frat’ er en forkortelse af ’fraternity’ (broderskab), og henviser til 
5-7 skuespillere, der konstant laver film sammen. Oftest i form af 
skøre cameos (gæsteroller) hos hinanden. Når de ikke spiller di-
rekte sammen, enten producerer, instruerer eller skriver de pro-
jekter til hinanden. Nogle medier kalder dem ”The Slacker Pack”.

01 Ben stiller 
Den ukronede leder af banden, da han både spiller med i, 
producerer og instruerer de såkaldte ”Frat Pack”-film. Kendt 
fra bl.a. Zoolander (2001), Tropic Thunder (2008) og aktuel i 
Nat på museet 2

02 will ferrell
Kendt fra Anchorman: The Legend of Ron Burgundy (2004) 

03 vince vaughn
Kendt fra Dodgeball: A True Underdog Story (2004)

04 owen wilson 
Kendt fra Wedding Crashers (2005) og aktuel i Nat på museet 2

05 luke wilson
Kendt fra Old School (2003) 

Deltids ”frat packere”
/ Jack Black - Kendt fra Tropic Thunder (2008)
/ Steve Carell - Kendt fra The 40 Year Old Virgin (2005)

De ultimative ”frat pack”-film
/ Zoolander (2001)
/ Anchorman: The Legend of Ron Burgundy (2004) 

Adam Sandler, Eddie Murphy og Jim Carrey er stadig aktive og popu-
lære, men med 15 år på bagen tilhører de snart ”den gamle skole”. De 
er ikke Chevy Chase- eller Steve Martin-gamle, men nutidens teen-
agere har næppe hørt Eddie Murphy (billedet) skrige ”Yes, Yes, fuck 
you too” i Coming to America (1988), så helt nye er de ikke.

Det er derfor på tide, at vi danskere hilser ordentligt på de 
komikere, som lige nu dominerer amerikansk film. 

Du kender dem måske allerede af ansigt, men endnu ikke af navn, 
hvilket formentlig skyldes, at disse skuespillere spiller i holdforma-
tion, modsat ovennævnte superstjerners ’one-man-shows’. Holly-
woods sjoveste mænd har samlet sig om sagen ’at underholde’, og 
deraf er to bemærkelsesværdige kuld af komikere opstået. 

Det ene hold - kaldet ”The Frat Pack” - består af allerede etab-
lerede navne, mens det nyeste hold byder på frembrusende 
dugfriske talenter. De første har inspireret de sidste, og alle ar-
bejder sammen på kryds og tværs. Man kan kalde det ren nepo-
tisme og indavl, men man kan også se sammenslutningen af 
talent som en genistreg af kollektiv humor. 

the frat pack

fra superstjerner 
til inDavl

01 02 

04 

03 

05 
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De seks-syv mænd, der har formået at samarbejde med og 
videreudvikle arven efter ”The Frat Pack”, har endnu ikke et 
Pack-navn, men dette kunne nemt være ”The Apatow Pack”. 
De er nemlig alle enten blevet opdaget af, eller har fået sin kar-
riere kickstartet af instruktør, producer og forfatter Judd Apa-
tow (The 40 Year Old Virgin, 2005). De ældre ”Frat Packere” har 
også følt varmen fra Apatows talent flere gange, men i sam-
spillet mellem Apatow og denne yngre gruppe af skuespillere 
er en ny slags grænseoverskridende ungdomsfilm med noget 
på hjerte opstået.

01 seth rogen
Kendt fra Knocked Up (2007) og aktuel i Observe and Report 
og Fanboys

02 jonah hill
Kendt fra Superbad (2007) og aktuel i Nat på museet 2

03 michael cera
Kendt fra Juno (2007)

04 jason segel 
Kendt fra Forgetting Sarah Marshall (2008)

05 jay Baruchel
Kendt fra Tropic Thunder (2008) og aktuel i Fanboys

06 Bill hader
Kendt fra Knocked Up (2007) og aktuel i Nat på museet 2

07 paul rudd
Kendt fra Role Models (2008)

De ultimative komedier med det nye kuld
Superbad (2007) og Knocked Up (2007)

the apatow pack

01 02 

04 

03 

05 06 

07 

funny people saturDay night live
Judd Apatow er tilbage som instruktør i endnu en komedie, der 
formår at sammensmelte old school med new school. Hand-
lingen efterligner nemlig virkeligheden, da veteran-komikeren 
Adam Sandler spiller en rutineret stand up-komiker, og Seth Ro-
gen spiller en ny ung stand up-komiker. Sandlers karakter kæm-
per med en livstruende sygdom og hyrer derfor Rogens karakter 
som assistent. Bare rolig, vi garanterer, at det er en komedie!

Legendarisk live show, der siden 1975 har sendt sketches 
og jokes til den amerikanske befolkning. Filmene The Blues 
Brothers (1980), Wayne’s World (1992) og Coneheads (1993) 
bygger alle på sketches fra Saturday Night Live, og komikere 
som Dan Akroyd, Chevy Chase, Jim Carrey, Will Ferrell og Bill 
Murray startede deres karriere her. 



/top 10
pretty 

women

top 10 pretty Women
orD Stine Teglgaard

Julia ’pretty Woman’ roberts er tilbage på det store lærred i agent-komedien Duplicity. 
derfor hylder kino.dk filmhistoriens stærkeste, sejeste og mest elskværdige kvindekarak-
terer gennem tiderne.

jeres mening
siDste måneDs top 10

I sidste nummer af kino.dk 
præsenterede vi vores bud på de 
ti bedste biljagter i filmhistorien. 
Her er brugerne af www.kino.dk’s 
Top 5 over biljagter på film:

01 Bullit (1968)
02 The Fast & The Furious (2001)
03 Ronin (1998)
04 The Blues Brothers (1980)
05 The Matrix Reloaded (2003)

er Du enig i 

vores top 10?

stem på din favorit 

på www.kino.dk 

058



Navn Ellen Ripley/Sigourney Weaver
Film Alien (1979-97)

andre heltinder
Clarice Starling: Ondskabens Øjne (1991)
Sarah O Connor: Terminator II: 
Judgement Day (1991)

02
heltinden 

Navn Erin Brockovich/Julia Roberts
Film Erin Brockovich (2000) 

andre underdogs
/Vivian Ward: Pretty Woman (1990)
/Maggie Fitzgerald: Million Dollar Baby 
(2004) 

01
the underdog  

Navn Scarlett O’Hara/Vivian Leigh 
Film Borte med blæsten (1939)

Andre temperamentsfulde kvinder
Maria Elena: Vicky Cristina Barcelona (2008)
Yvonne: Olsen-Banden (1968-1981)

04
Den temperamentsfulde 

Navn Bridget Jones/Renée Zellweger 
Film Bridget Jones’ dagbog (2001) 

Andre sjove kvinder
Sus: Den eneste ene (1999)
Sally: When Harry Met Sally (1989)

03
Den sjove

Navn Holly Golightly/Audrey Hepburn
Film Pigen Holly (1961)

Andre ikoner
Satine: Moulin Rouge! (2001)
Sugar Kane Kowalczyk : 
Ingen er fuldkommen (1959)

06
ikonet  

Navn Thelma/Gena Davis
Navn Louise/Susan Sarandon
Film Thelma & Louise (1991)

Andre feminister
Annie Hall: Mig og Annie (1977)
Lisbeth Salander: Mænd der hader kvinder (2009)

05
feministen  

Navn Karen Blixen/Meryl Streep
Film Mit Afrika (1985)

Andre Matriarker
Regitze: Dansen med Regitze (1989)
Elizabeth I: Elizabeth (1998)

08
matriarken

Navn Rose Dewitt Bukater/Kate Winslet
Film Titanic (1997)

Andre pæne piger
Elizabeth Bennet: Stolthed og fordom (1995)
Askepot: Askepot (1950)

07
Den pæne pige  

Navn Jeanne d’Arc/Maria Falconetti
Film Jeanne d’arc’s lidelse og død (1928)

Andre martyrer
Bess McNeil: Breaking the Waves (1996)
Jennifer Cavalleri: Love Story (1970)

10
martyren  

Navn Catwoman/Michelle Pfeiffer
Film Batman Returns (1992)

Andre Femme fatales
Cathrine Tramell: Basic Instinct (1992)
Jessica Rabbit: Who Framed Roger Rabbit 
(1988)

09
femme fatale 
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familie-kino

Det er næppe gået nogens næse forbi, at hannah montana er blandt de aller-
største teenage-idoler netop nu. miley cyrus, der spiller rollen som Miley Stewart, 
der i al hemmelighed er den monsterpopulære popsangerinde hannah montana, 
er et ikon. Disney Channels tv-serie, der også vises på DR1 herhjemme, har gjort 
miley cyrus til et teenage-fænomen, men hvad er tv-serien Hannah Montana for 

en størrelse? Kino.dk har kigget på de vigtigste karakterer i serien.

fakta om 
miley cyrus

miley stewart // hannah montana
Hovedpersonen Miley lever et hemmeligt dobbeltliv. Om dagen 
er hun en almindelig teenager, der går i skole - når hun har fri, 
er hun en succesrig popsanger, der holder koncerter og sælger 
tonsvis af albums. Hendes familie og bedste venner kender dog 
til hendes dobbelt-identitet. Hun spilles af Miley Cyrus.

lilly truscott // lola
Lilly er Mileys bedste veninde. Hun er kæmpe Hannah Mon-
tana-fan, og var det også, før hun fandt ud af Mileys hemme-
lighed. Hun deltager selv i Hannahs koncerter forklædt som 
Lola, og hun spilles af Emily Osment.

oliver oken // mike standley iii
Oliver Oken er Mileys bedste ven. Han har været ven med 
Miley, siden hun flyttede til Californien, og til at begynde med 
var han forelsket i Hannah Montana. Dette sluttede dog, da 
han fandt ud af, at hun og Miley var én og samme person. 
Han deltager også i Hannahs koncerter som rapperen Mike 
Standley III. Oliver Oken spilles af Michael Musso.

jackson stewart
Mileys ironiske bror, der slynger om sig med kække be-
mærkninger for at irritere Miley, og som har et helt andet 
væsen end sin nogle gange selvoptagede søster. Han 
spilles af Jason Earles.

robby stewart
Mileys far, både i og uden for tv-serien. Karakteren er løst 
baseret på skuespilleren Billy Ray Cyrus’ eget liv og hans 
tidligere stjernestatus som countrysanger.

Født 
Destiny Hope Cyrus den 23. november 
1992 i Nashville, Tennessee i USA.

Hun er 
både skuespiller, sangerinde 
og forfatter.

Blev allerede superstjerne 
i første sæson af Hannah Montana i 2006.

Miley har flere gange 
oplevet tabloidpressens evne til at skabe 
forsider. Hun har poseret topløs, men har 
også været løjet gravid og endda død.

Miley Cyrus har 225.000.000 hits 
på søgemaskinen Google.com, og det 
betyder, at hun netop nu er mere po-
pulær end popstjernerne Britney Spears 
og Christina Aguilera - tilsammen!

Hannah montana  S/60-61
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familie-kinoporco rosso // Konkurrence: nat på museet 2

hayao 
miyazaki

konkurrence
vinD flotte præmier og BiografBilletter 
til fox’ eventyrkomeDie nat på museet 2

Vi udlodder 5 goodiebags med følgende indhold: 2 biografbilletter 
til Nat på museet 2, 1 survival kit og 1 dvd med Nat på museet.

For at vinde en af de smarte goodiebags skal følgende spørgsmål besvares:

Hvem spiller hovedrollen i de to film?
1 Clive Owen 2 Owen Wilson 3 Ben Stiller

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

Svaret skal være modtaget senest den 29. maj 2009
Det koster 5 kr. pr. SMS, og du kan max deltage 3 gange pr. dag.
Der er ingen fortrydelsesret. Vinderen får direkte besked.

Se også filmens trailer og 
ugentlige konkurrencer på www.kino.dk

Aktuel med 
filmen Porco Rosso den 1. maj. 

Den japanske animationsinstruktør 
Hayao Miyazaki laver film som ingen andre - og så kommer det 
endda både børn og voksne til gode. Selv er han over pensionsal-
deren, og i nogle lande kendes han som ’Japans Walt Disney’ - en 
titel han selv er imod. Vi kender ham i Danmark fra elskede, men så 
absolut også mærkværdige familiefilm som Min nabo Totoro (1988), 
Prinsesse Mononoke (1997), Chihiro og heksene (2001) og Det 
flyvende slot (2004).

Hans film er genkendelige
da han ofte refererer til naturen, økologien og menneskets 
forurening. Han bruger aldrig mere end ti procent computerani-
mation i sine film og benytter altid stærke drømme- og mytel-
ignende scenarier. Desuden er magi og sorg vigtige temaer i 
Miyazakis værker, hvor grænsen mellem de onde og gode ikke 
altid er lige nem at finde. 

Kommende film 
i 2009 eller 2010: Ponyo on the Cliff.

familiefilm i maj
Hannah Montana Filmen (dansk og original) 7. maj

Nat på museet 2 (dansk og original) 20. Maj



Dvd/Blu-ray nye udgivelser // Twilight

17-årige Bella (Kristen Stewart) rejser fra sin mor i Phoenix ud på 
landet for at bo med sin far, der er lokal politibetjent. I skolen finder hun 
hurtigt et par gode veninder, men drages af den på én gang mystiske 
og utroligt flotte Edward (Robert Pattinson). Han er ifølge veninderne 
totalt uopnåelig, men det viser sig, at han selv søger Bellas selskab. 
Hun opdager snart, at han er vampyr, at han tørster efter hendes blod, 
og at hun er dybt forelsket i ham. Twilight er et fænomen - omgivet 
af umådelig succes fra Stephanie Meyers bestsellerroman til denne 
Blockbuster-film. Det er en kærlighedshistorie blandet med vampyr-
filmens mystik og magiske univers, mens Stewart og Pattinson på 
rekordtid er blevet det hotteste filmpar.

twilight
Bidende verdenssucces

romantik/thriller

info

ekstra Extended & deleted Scenes, Becoming Bella, 
Becoming Edward, A Conversation with Stephenie Meyer,  

Music: The Heartbeat of Twilight, ‘Supermassive Black Hole’ by Muse, 
‘Decode’ by Paramore, ‘Leave Out All The Rest’ by Linkin Park. 80 min.  

meDier Dvd og Blu-ray  org. titel Twilight  instruktør Catherine 
Hardwicke   lanD USA  proDuktionsår 2008  spilletiD 117 min.

01 pirates of the caribbean: at worlds end (2007)
02 The dark Knight (2008) 
03 Harry potter og føniksordenen (2007) 
04 Transformers (2007)
05 Twilight (2008)

top 5

kino.dk præsenterer over de følgende sider 
de fedeste dvd- og Blu-ray-udgivelser for maj 
måned. vi har udvalgt en række spændende tit-
ler, der begynder i selskab med populære teen-
agevampyrer, rejser en tur til Saturn, følger vig-
go mortensen til hest på prærien, Tom Cruise 
som nazi-officer, Angelina Jolie som desperat 
alenemor og et væld af andre topudgivelser.

Teenagevampyrfilmen Twilight er en guldgrube, som ikke 
synes at have grænser for sin popularitet. filmen solgte på 
blot en dag mere end tre millioner eksemplarer. da filmen 
udkom, havde de amerikanske butikker holdt åbent, så de 
mange fans kunne få fingre i filmen. Twilight kommer i fornemt 
selskab på top fem over flest solgte film på første dag.

TwilighT 
hitter også på dvd

flest solgte film på 
udgivelsesdagen nogensinde!

uDgivelse 20. maj 
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Dvd/Blu-ray frygtelig lykkelig // maria Larssons evige øjeblik // rejsen til Saturn // Appaloosa

Med 257.653 solgte billetter i de danske biografer var Frygtelig 
lykkelig en uventet, men fuld fortjent succesoplevelse. Filmen er 
en original skildring af den københavnske politibetjent Robert 
(Jakob Cedergren), der bliver udstationeret i en lille sønder-
jysk flække. Som landbetjent lærer Robert, at det tilsyneladende 
fredsfyldte job viser sig at være vanskeligt at tackle, fordi indbyg-
gerne har deres egne regler og det lokale hierarki, som hersker 
på stedet, tvinger Robert ud på et skråplan. Ud over Cedergren 
er Lene Maria Christensen og Kim Bodnia forrygende i 
bærende biroller.

Danmark er helt fremme i rumkapløbet, da rigmanden Kurt gør 
det muligt at sende verdens første bemandede rumskib ud for 
at kolonisere Saturn. Besætningen består af den uduelige helt 
Per, krigsveteranen Arne, den integrationsivrige Jamil og den 
usoignerede, ølglade Ole samt et par piloter. Pers ekskæreste, 
den dygtige tekniske chef Susanne, kender ham alt for godt, 
og fra kontrolrummet gruer hun for projektets udfald… og med 
god grund, for det viser sig, at Saturn allerede er beboet. Rejsen 
til Saturn er baseret på Claus Deleurans satiriske tegneserie og 
er animeret af folkene bag Terkel i Knibe (2004).

Vi befinder os i Skåne i begyndelsen af 1900-tallet. Der er stor 
social uro og fattigdom, hvilket arbejderklassekvinden Ma-
ria (Maria Heiskanen) i sit forsøg på at holde sammen på sin 
familie lider under. Hun har syv børn og en ægtemand (Mikael 
Persbrandt), der drikker og har sidespring til højre og venstre. 
En dag vinder Maria et kamera i et lotteri, og pludselig begynder 
hun at se verden på en helt anden måde. Hun opnår herefter 
en fælles forståelse med den lokale fotograf (Jesper Chris-
tensen). Instruktøren Jan Troell (der stod bag Udvandrerne og 
Nybyggerne, 1971-72) har fået en række priser for denne billed-
skønne film, der også opnåede en Golden Globe-nominering.

Appaloosa er navnet på en støvet lille mineby i det gamle Vesten. 
Virgil Cole (Ed Harris) og Everett Hitch (Viggo Mortensen) er 
to af lovens pistolmænd - de har gennem mange år skabt sig et 
rygte som frygtløse opretholdere af freden i små lovløse byer, og 
borgerne i Appaloosa lever i frygt for den magtfulde og brutale 
ranchejer Randall Bragg (Jeremy Irons) og hans bande. Det 
bliver for meget for byens borgere, da Bragg koldblodigt dræber 
byens sherif, så Cole og Hitch hyres til at bringe morderen for 
domstolen og bringe orden i byen. Appaloosa byder på klas-
sisk Western-action og dansk-amerikanske Viggo Mortensen i 
endnu en forrygende rolle.

frygtelig 
lykkelig

rejsen til 
saturn

maria larssons 
evige øjeblik

appaloosa

marsklandswestern

dansk animationssatire i rummet

prisvindende svensk drama

viggo til hest

Drama/thriller

animation/komeDie

Drama

western

info

info

info

info

ekstra Bag om filmen, forfatteren og instruktøren, trailer, tv-
spots, internet spots  meDier Dvd  org. titel Frygtelig lykkelig  

instruktør Henrik Ruben Genz  lanD Danmark  
proDuktionsår 2008  spilletiD 104 min.

ekstra Oplev bl.a.: Carl-Mar på Ibiza, Al-Fun Park, Galaxy Dreams 3, 
Jon fra Popstars, alle viralfilm  meDier Dvd og Blu-ray  

org. titel Rejsen til Saturn  instruktører Thorbjørn Christof-
fersen, Kresten Vestbjerg Andersen, Craig Frank  lanD Danmark  

proDuktionsår 2008  spilletiD 86 min.

ekstra Dokumentar: Jan Troell bag kameraet, Den virkelige 
Maria Larssons liv fortalt i billeder  meDier Dvd  

org. titel Maria Larssons eviga ögonblick instruktør 
Jan Troell  lanD Danmark, Finland, Norge, Sverige, Tyskland 

proDuktionsår 2008  spilletiD 126 min.

ekstra Audio commentary, Bringing the characters of Appaloosa 
to life, Historic Accuracy of Appaloosa, Dean Semlers Return of 

the Western, Deleted scenes m.m.  meDier Dvd og Blu-ray  org. 
titel Appaloosa  instruktør Ed Harris lanD USA 

proDuktionsår 2008  spilletiD 113 min.

uDgivelse 5. maj 

uDgivelse 9. maj 

uDgivelse 5. maj 

uDgivelse 12. maj 
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Dvd/Blu-ray Operation valkyrie // rocknrolla // pigen og ræven // Changeling

Operation Valkyrie er historien om et af de modigste, men mindst 
kendte episoder fra anden verdenskrig, nemlig attentatet på Hit-
ler. Oberst Claus von Stauffenberg (Tom Cruise) vender, efter at 
være blevet hårdt såret i kamp, hjem fra Afrika og slutter sig til den 
tyske modstandsbevægelse, hvor han hjælper med at udtænke 
’Operation Valkyrie’. Valkyrie er en kompleks plan, der skal give en 
skyggeregering mulighed for at overtage efter Hitlers død. Bryan 
Singer, der stod bag The Usual Suspects (1995), har instrueret en 
gribende thriller, der sætter historiske begivenheder på spidsen 
uden at gå på kompromis med underholdningsværdien.

operation 
valkyrie
Tom Cruise vs. Hitler

DRAMA/THRILLER/ACTION

Personerne i Guy Ritchies RocknRolla gør 
meget ud af at understrege, at de ikke er gang-
stere. Det ville de færreste nok være enige i. 
Den magtfulde Lenny Cole (Tom Wilkin-
son) anvender gerne tortur, vold og magt for 
at skaffe et værdifuldt maleri tilbage fra sin 
forhadte junkie af en stedsøn, rockstjernen 
Johnny (Toby Kebbell), så han kan afslutte 
en aftale med russeren Uri (Karel Roden) om 
opførelsen af et boligkvarter i London. I midten 
af det hele står Den Vilde Bande bestående 
af tre småforbrydere, deriblandt One Two 
(Gerard Butler), som forsøger at score lette 
penge på stridighederne. 

En efterårsdag i bjergene ser en tiårig pige 
(Bertille Noël-Bruneau) en ræv på vej hjem 
fra skole og bliver øjeblikkeligt tryllebundet. 
Naturscenerierne i Pigen og ræven er af en 
anden verden, og derudover er der tale om et 
smukt og unikt eventyr, der på overbevisende 
facon illustrerer, hvordan venskabsbåndene 
knyttes mellem venligtsindede væsner. Og 
det er uanset, om de så er to- eller firbenede. 
Filmen er fuld af eventyr, drypstenshuler, fare-
truende bjørne og venligtsindede væsner på 
både to og fire ben. Pigen og ræven er skabt 
af Luc Jacquet, der også stod bag Pingvin-
marchen (2005), som modtog en Oscar for 
bedste dokumentarfilm. Danske stemmer af 
blandt andre Sofie Gråbøl.

Changeling er den sande historie om alene-
moren Christina Collins (Angelina Jolie), 
der i 1920ernes Los Angeles pludselig mis-
ter sin søn. Er han død? Er han blevet bort-
ført? Christina ved det ikke, men opgiver 
aldrig håbet. Fem måneder senere gen-
forenes mor og søn - det eneste problem 
er, at det ikke er hendes søn! Politiet holder 
fast i, at sagen er afsluttet, men Christina er 
overbevist om, at hendes søn er der ude et 
sted, og hun udfordrer nu hele den korrupte 
politistand i Los Angeles. Clint Eastwoods 
Changeling er både et gribende drama og 
en spændende thriller, der betød en Oscar-
nominering til Angelina Jolie for hendes 
hovedrollepræstation.

info info info

rocknrolla pigen og ræven changeling
Smæk for skillingen naturens eventyrlige 

skønhed

Angelina Jolies Oscar-
nominerede toppræstation

ACTION/KOMEDIE ADVENTURE/FAMILIEFILM THRILLER/DRAMA

ekstra Kommentarspor, 
Ekstra scene, Guy’s Town  

meDier Dvd og Blu-ray  
org. titel RocknRolla  instruktør Guy 

Ritchie  lanD Storbritannien  proDuk-
tionsår 2008  spilletiD 109 min.

ekstra Trailer, 2 Making of 
Featurettes, Interivews, Music video   
meDier Dvd org. titel Le Renard 

et l’enfant  instruktør Luc Jacquet  
lanD Frankrig  proDuktionsår 2007  

spilletiD 93 min.

ekstra Partners in Crime: Clint Eastwood 
and Angelina Jolie m.m. Blu-ray-disken 

har flere ekstra features  meDier Dvd og Blu-ray 
org. titel Changeling  instruktør Clint 

Eastwood  lanD USA  proDuktionsår 2008  
spilletiD 142 min.

uDgivelse 26. maj 

uDgivelse 26. maj uDgivelse 12. maj uDgivelse 26. maj 

info

ekstra Commentary by Tom Cruise, Bryan Singer and Christopher 
McQuarrie, Commentary by Christopher McQuarrie an Nathan 

Alexander, The Journey to Valkyrie, The Valkyrie Legacy  
meDier Dvd og Blu-ray  org. titel Valkyrie  instruktører Bryan 

Singer  lanD USA proDuktionsår 2008  spilletiD 121 min. f
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FRA 995

Se mere på dvdcity.dk
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gaming nye udgivelser // Guitar Hero: metallica

Var det noget med at fyre op for den fedeste guitarsolo fra ’En-
ter Sandman’? Eller måske en perfekt gengivelse af introen fra 
’Nothing Else Matters’? Med 49 sange fra verdens største heavy 
rockband, Metallica, og andre eminente klassikere fra store 
rockbands, er Guitar Hero-serien tilbage med endnu et stærkt 
kapitel. Det gælder som altid om at spille den svedigste spade, 
og man vælger selv, om man vil købe spillet med eller uden 
den unikke plastikguitar, som er alfa og omega i spillet. Ud over 
Metallica, der er lige så kendt herhjemme for sin danske trom-
meslager Lars Ulrich, som for nogle af de største heavy-tracks 
nogensinde, kan man også spille med på numre af Motörhead, 
Judas Priest, Foo Fighters og Alice in Chains.

guitar hero: 
metallica
den fedeste spade

social gaming

info

platforme Xbox 360, PlayStation 2, PlayStation 3, Nintendo Wii  
uDvikler Neversoft, Budcat Creations  uDgiver Activision  

01 resident evil 5
02 GTA iv
03 Killzone 2

01 Gears of War 2
02 GTA iv
03 resident evil 5

01 Company of Heroes Tales of valor
02 World of Warcraft: 60 days prepaid Card

03 World of Warcraft: Wrath of the Lich King

01 World Sports party
02 my Sims party
03 Sports island

top 3 mest solgte spil ifølge 
Blockbuster i uge 15

uDgivelse 22. maj 

det populære 1980er-legetøj G.I. Joe, der affødte tv-serien 
af samme navn, er på vej som en spillefilm. nu har electronic 
Arts annonceret, at de også vil lave et actionspil, hvor man 
tager styringen over de kulørte helte. eA har desuden fortalt, 
at G.I. Joe kommer til nærmest samtlige spilleformater. Spillet 
er, ligesom filmen, sat til at udkomme til august i år.

som spil og film

sommeren er så småt ved at gøre sit indtog, 
og det betyder en del spiltitler, som enten lader 
spilleren røre sig, bruge sin rytmiske sans eller 
tage kontrollen over topatleter. det er blevet 
tid til sport og musik, og kodeordet er i maj in-
teraktivitet. du bliver som spiller udfordret på 
det rytmiske plan i Guitar Hero: Metallica, på 
det fysiske i EA Sport Active Personal Trainer og 
på det mentale i Virtua Tennis 2009. men intet 
filmmagasin uden et filmspil, og vi har valgt at 
fremhæve X-Men Origins: Wolverine, som atter 
bringer den populære mutanthelt Wolverine fra 
lærredet til skærmen. 

playstation 3

pc

wii

xbox 360
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Verdenspremieren på superheltefilmen X-Men Origins: Wolver-
ine var den 29. april, og i den forbindelse er der kommet et 
computerspil, hvor man indtager rollen som Wolverine - den 
næsten uovervindelige mutant, der har metalkløer på hånd-
ryggene og et temperament, der får kokken Gordon Ramsey til 
at ligne en børnehavepædagog. Spillet lægger sig ikke direkte 
op ad historien i filmen, men følger heltens fortid i flashbacks 
kombineret med nyere begivenheder. Den helt store nyska-
belse i forbindelse med spillets gameplay er Wolverines fantas-
tiske sanser, som man både bruger i kamp og til at løse gåder 
undervejs. Kampene er intense og brutale, når Wolverine slås 
mod fjender som Sabretooth, Blob og Wendigo. 

x-men origins: 
wolverine
Udlev din indre superhelt

ACTION

uDgivelse 24. april

EA Sports Active Personal Trainer er Electronic Arts’ svar på Wii 
Fit. Spillet er ikke baseret på Fits Wii Balanceboard, men under-
støtter det alligevel. I stedet skal man bruge sin bevægelses-
følsomme Wii-controller, den såkaldte nunchuck, til at koordi-
nere sin træning. Der er mere end 20 forskellige øvelser, du 
skal udføre, og ved hjælp af nunchucken registrerer spillet dine 
bevægelser, så du opnår den perfekte træning. Der er både 
kalorietæller, et 30-dages vægttabsprogram og selvfølgelig 
en personlig træner, der sørger for, at du får det maksimale 
udbytte og holder styr på træningsforløbet. Active Personal 
Trainer kommer sammen med en lille taske, hvor man kan ligge 
sin nunchuck i, og endelig følger der et “elastikbånd” med, der 
skal bruges til træning af overkroppen.

Segas tennis-serie Virtua Tennis har eksisteret siden 1999, hvor 
første udgave udkom som arkadespil til grillbarer og spillehaller. 
Siden er der udkommet tre spil til diverse konsoller og som 
arkadespil. Ti års jubilæet hedder Virtua Tennis 2009, og siden 
begyndelsen er der selvfølgelig sket en masse både grafisk og 
i gameplayet, men den intuitive styring er bibeholdt fra første 
spil. Det handler altså stadig om at spille god tennis i rollen som 
nogle af verdens bedste spillere så som Rafael Nadal, Roger 
Federer og Venus Williams - i alt 20 topspillere. Derudover kan 
man skabe sin egen spiller, så Caroline Wozniacki og Kenneth 
Carlsen kan svinge ketsjeren, og man kan deltage i en World 
Tour Mode med et fuldt integreret online rangsystem.

ea sports active 
personal trainer

virtua tennis 
2009

Kom i topform til sommerferien Ti år med toptennis

social gaming sport

uDgivelse 21. maj uDgivelse 15. maj 

info

info

info

platforme Nintendo Wii  
uDvikler EA Sports  uDgiver EA  

platforme Xbox 360, PlayStation 2, PlayStation 3, 
Nintendo Wii, DS, PSP og pc  uDvikler Raven Software, 

Amaze Entertainment  uDgiver Activision  

platforme PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo Wii, pc 
uDvikler SEGA  uDgiver SEGA  



gadgets denne sektion er bragt i samarbejde med
www.t3danmark.dk 

Hardcore fans af Star Trek har sikkert allerede dette sæt liggende, 
men med den nye film i vente, er det tid til, at alle skal have deres 
egen phaser-pistol og mobile kommunikationsenhed med i 
biografmørket. Sættet består af en superfed Phaser og en Com-
municator i 1:1 størrelse med lyde og lys hentet fra den oprindelige 
kult-tv-serie. Phaserens ’power’ kan justeres til mindste detalje, og 
Communicatoren kan ”ringe” til dig fra rumskibet Enterprise. 

Star Trek Phaser and Communicator Set kan købes på nettet hos blandt 
andet www.thinkgeek.com, og det koster ca. 280 kroner ekskl. fragt.

Surround Sound-tosser burde kigge en ekstra gang på Onkyos 
nye TX-SR607 receiver. Den giver dig nemlig mulighed for at 
smide endnu flere højttalere op i stuen, så du også får en ”verti-
kal lyddimension”. Ideen er egentlig ret enkel. Du smækker blot 
to ekstra højttalere op, som sidder over dit flad-tv. De giver så 
bulder og brag hver gang, der sker noget oppe i de højere luftlag. 
Du ved jo, hvordan Hollywood-instruktører elsker helikoptere og 
fly, der suser frem og tilbage over hovedet på dig.

Vi hører, at TX-SR607 lander til foråret og vil koste omkring 4.500 kr.

Er det et maleri, eller er det et flad-tv? Samsung er klar med tre 
centimeter slanke LED-tv. Alle kneb gælder i den verserende 
fladskærmskrig, og Samsung stormer nu ud med en helt ny 

række fladskærme kaldet LED6 og LED7. De er både ultratynde, 
kan hænges på væggen som et tv, kan kobles på internettet og 

introducerer LED-teknologien. Derudover sørger medi@2.0-me-
dieløsningen for at gøre tv’et mere medievenlig, så du kan bruge 

indhold fra nettet, din computer eller videokamera.  

Størrelserne vil gå fra 32-tommer til 55-tommer 
og koster fra 14.000 kr. for et 40-tommers tv.

Den ultimative star trek gadget
star trek phaser and Communicator set

Bedre surround med onkyo
Onkyo tX-sr607

superslanke leD-tv
samsung led6 og led7
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Twilight-trilogien har taget alverdens teenagere med storm, 
både som bøger og film. Indtil videre er kun første del blevet 
filmatiseret, mens toeren New Moon er på vej. Denne er netop 
blevet oversat til dansk under titlen Nymåne. Bella befinder sig i 
en tilstand af fuldkommen lykke. Edward elsker hende, og sam-
men vil de kunne overvinde alle problemer, som måtte komme. 
Men som så ofte før, er den slags lykke for god til at vare ved. 
Da Edwards familie er splitsekunder fra at sætte tænderne i 
Bella efter et - i alle andre sammenhænge - ubetydeligt uheld 
med et lille snit i fingeren, træffer de en drastisk beslutning, der 
ændrer alt i Bellas liv.

I maj er der premiere på filmversionen af Disney Channels suc-
ces-serie Hannah Montana. I den forbindelse er der udkom-
met et soundtrack med 18 musicalsange fra filmen. De fleste er 
naturligvis sunget af teenageidolet Miley Cyrus, den produktive 
hovedrolle i filmen og tv-serien, som også havde sin soloalbum-
debut under eget navn tidligere på året. Hendes friske popsange 
og ballader bliver suppleret af hendes far og medspiller Billy Ray 
Cyrus samt af country- og popsangere som Steve Rushton og 
Taylor Swift, der hver optræder med et par numre på pladen.

Læs om Hannah Montana-fænomenet på side 60

Science fiction er langt mere end Star Trek og Star Wars. En 
af de mest anerkendte science fiction-film er den 27 år gamle 
Blade Runner. For to år siden udkom filmen i en Final Cut-ver-
sion, hvor instruktør Ridley Scott klippede nogle scener om, 
og i den forbindelse udkom et score soundtrack med musik 
fra filmen. Der var tale om en 25-års jubilæumsudgivelse med 
tre cd’er. Første cd er med Vangelis’ score fra Director’s Cut-
versionen i 1994, anden cd har tidligere uudgivet materiale, og 
den tredje skive indeholder helt ny musik af Vangelis inspireret af 
Blade Runner. En must-have for fans og musikelskere.

Den 12. juni er der premiere på Coraline & den hemmelige dør. 
Bag denne ligger en prisbelønnet roman af Neil Gaiman, men 
også en graphic novel med farveillustrationer af P. Craig Russell. 
Historien omhandler pigen Coraline, der bor sammen med sin 
mor og far i et hus, de netop er flyttet ind i. Coralines foræld-
re arbejder begge hjemme og er meget optaget af deres eget. 
Derfor føler Coraline sig lidt forsømt. En dag da Coraline går på 
opdagelse i huset, finder hun et parallelt univers i et spejl, og i 
denne anden virkelighed møder hun nogle personer, der ligner 
hendes forældre - dog med den forskel, at de har sorte knapper 
i stedet for øjne!

nymåne

the hannah 
montana 
movie soundtrack

Blade runner 
25th anniversary

coraline
Twilight-efterfølger 
på dansk

...kan lige nå at læses

den ultimative samling 
Blade Runner-musik

roman

sounDtrack klassisk score

graphic novel/tegneserie

info

info info

info

org. titel New Moon  forfatter Stephenie Meyer  
forlag Lindhardt & Ringhof  siDetal 607  år 2006, da. 2009

kunstner(e) Miley Cyrus og diverse  laBel EMI kunstner Vangelis  laBel Universal

org. titel Coraline  forfatter Neil Gaiman
forlag Høst & Søn  siDetal 192  år 2006, da. 2009

uDgivelse 24. marts uDgivelse 2007

musik & bøger nye udgivelser // Soundtracks  S/69
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klassikeren månedens klassiske manuskript-udskejelse // The Godfather

filM the goDfather    
SCene møDet mellem Don vito corleone og Bonasera

europas største gangsterfilm har premiere i denne måned, når Jean-françois richets Public Enemy No. 1 i to dele 
indtager de danske biografer den 1. og den 29. maj. men den største gangsterfilm nogensinde er den amerikan-
ske The Godfather (1972). Ja, toeren er også god, men den mangler det krydderi, der gør etteren til en af verdens 
bedste film, nemlig den Oscarvindende marlon Brando, alias don Corleone. filmen er instrueret af francis ford 
Coppola, der også har skrevet manuskriptet sammen med mario puzo.

Den ultimative scene i den ultimative gangsterfilm er til bryllup i 
det imponerende palæ ejet af Corleone-familien. Mafiabossen 
og familiens overhoved, den snøvlende, korporlige Don Cor-
leone, opsøges af Bonasera, en bekendt, som ønsker hans 
hjælp til at hævne sig over sin datters voldtægtsmænd.

Don Corleone Now you come and say “Don Corleone, give me 
justice.” But you don’t ask with respect. You don’t offer friend-
ship. You don’t even think to call me ‘Godfather.’ You come into 
my house on the day my daughter is to be married, and you ask 
me to do murder - for money. 

Bonasera I ask you for justice. 

Don Corleone That is not justice. Your daughter is alive. 

Bonasera Let them suffer then as she suffers. 

Don Corleone er tavs.
 
Bonasera How much shall I pay you? 

Don Corleone vender sig væk fra Bonasera og siger:

Don Corleone Bonasera, Bonasera, what have I ever done to make 
you treat me so disrespectfully? If you’d come to me in friendship, this 
scum who ruined your daughter would be suffering this very day. And 
if, by some chance an honest man like yourself made enemies they 
would become my enemies. And then, they would fear you. 

Bonasera Be my friend… Godfather?

Don Coleone synes ubestikkelig, men efter at have hørt sin titel 
lader han Bonasera kysse sin guldring.

Don Corleone Good. 

Som en venlig, men bestemt faderfigur lægger Don Corleone 
armen omkring Bonasera.

Don Corleone Some day, and that day may never come, I will 
call upon you to do a service for me. But until that day, consider 
this justice a gift on my daughter’s wedding day.



Annonce

THURE LINDHARDT, Skuespiller og 
gæsteunderviser på Ærø Højskole

”Ærø Højskole er en stor, lille 
verden, hvor tiden på mange 
måder står stille og folk samtidig 
udvikler sig eksplosivt..hvor mange 
steder kan man sige det om?”

THOMAS W. GABRIELSSON, Skuespiller 

og gl. elev på Ærø Højskole

 “Ærø Højskole har altid ligget mit hjerte 

nær, her havde jeg en fantastisk tid i mit 

liv, her fi k jeg sat båden i søen som skue-

spiller og mødte samtidig nogle mennesker, 

som jeg blev venner med for livet.”
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THOMAS KNAK, Komponist/

producer og gæsteunderviser 

på Ærø Højskole

“Ærø Højskole er et åndehul 

med plads til individet og de 

forskelligheder det medfører.

Det er altid en stor oplevelse 

at møde eleverne og føre 

dem ind i den elektroniske 

musiks kringelkroge. Jeg 

vender personligt klogere 

hjem efter hvert besøg, og 

glæder mig hurtigt til igen at 

være på Ærø.”

LEVERANDØR TIL DANSK FILM OG MUSIK

Holdstart 17. august 2009

Holdstart 25. januar 2010

VI LEVER DRØMMEN UD
skuespil // rytmisk musik // sang // elektronisk musik



072

næste måned...

terminator salvation
Den fjerde film i serien om Terminator, som betød det ultimative 
gennembrud for Arnold Schwarzenegger i 1984, udspiller sig i 
den apokalyptiske krig mellem mennesker og maskiner, som 
de tre foregående film kun har vist i uddrag. Christian Bale 
(The Dark Knight, 2008) spiller rollen som John Connor, der er 
den karismatiske oprørsleder, som kan redde menneskeheden 
fra udryddelse.

action/science fiction

zoomerne
Denne danske familiefilm handler om Tim (Frederik Ludvig 
Mansa), en 12-årig nørd, og hans ven Alexander (Sophus Emil 
Løkkegaard), som absolut ikke er en nørd. I et forsøg på at 
fastholde deres venskab og blive lidt mere populære, ”låner” 
Tim noget overvågningsudstyr. Drengene starter uskyldigt 
med at overvåge pigernes omklædningsrum, men det viser 
sig, at udstyret også kan skaffe bedre karakterer, flere venner 
og gladere forældre. Problemet er bare, at overvågningen giver 
drengene en viden, de ikke har brug for eller ret til.

familiefilm

4/6
4/6
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sorte kugler
komeDie

Dragonball
Den verdenskendte manga-tegneserie Dragonball er for længst 
blevet omsat til tegnefilm og computerspil. Nu er filmatiserin-
gen på trapperne, og det er en spillefilm med rigtige skuespil-
lere i rollerne. Den handler om den dygtige kampsportskæmper 
Goku (Justin Chatwin), der bedre end de fleste kan tæmme de 
mægtige dragekuglers magiske kræfter. Det får han også brug 
for, da Jorden pludselig trues af ondsindede rumvæsner.

action/aDventure

Sorte kugler er den populære stand-up-komiker Anders Matthesens 
debut som spillefilmsinstruktør. Han indtager selv hovedrollen som den 
fallerede ejendomsmægler Alex Klein, hvis liv er på katastrofekurs. Han 
har mindreværdskomplekser over, at hans kone (Iben Dorner) har mere 
succes som politibetjent, end han selv har som ejendomsmægler, og 
hans temperament er en tikkende bombe. Men pludselig sker der en 
skelsættende begivenhed, der sætter hans liv på spidsen.

12/6
12/6
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kommende film

crossing over
Drama

transformers 2: De faldnes hævn

action

29/5

Prem
iere

Selveste Indiana Jones, stjerneskuespilleren Harrison Ford, 
er tilbage i en karakterstærk rolle i Crossing Over. Der er tale 
om en multiplotfilm i stil med P.T. Andersons banebrydende 
Magnolia fra 1999. Den handler om immigranter af forskellig 
nationalitet - om kampen for at opnå en lovlig tilværelse i Los 
Angeles. Udover Ford er der glædeligt gensyn med Ray Liotta 
og Ashley Judd.

De onde rumvæsner, robotterne Decepticons, vender tilbage til 
Jorden for at fange Sam Witwicky (Shia LeBeouf), der for få år 
siden satte en stopper for deres planer, der bragte menneskehe-
dens eksistens i fare. Det betyder, at den eneste der kan hjælpe, 
er den gode Transformer Optimus Prime, som danner en hær af 
forenede militære nationer til at bekæmpe Decepticons.

top 3
mest ventede film
på www.kino.dk

læs om flere
kommende film på 
www.kino.dk

harry potter
and the half-Blood prince

antal stemmer: 3803

transformers 2
revenge of the fallen

antal stemmer: 1377

97.1%

96.6%

96.3%

the twilight saga
new moon 
antal stemmer: 820

26/6
26/6
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klumme månedlig klumme fra filmverdenens personligheder

tor var triumfen, og det nærmeste 
vi i mange år kom en international 
eksponering af dansk film. Disse 

danske komedier havde en folkelig ap-
pel, der tiltalte humoristen i DDR-leder 
Erich Honecker. Og vel var der en festi-
val eller to i Kuala Lumpur og en sjælden 
gang en visning til en biograf i Stavan-
ger. Men sælges? Det kunne dansk film 
ikke. Vores instruktører og teknikere slog 
deres folder udelukkende i Danmark, og 
vi talte med stolthed om muskelbundtet 
Sven-Ole Thorsen, der havde en rolle i 
Conan - Barbaren, hvor han kunne vise 
de anabolske steroider frem.

Uden nogen forklaring havde vi pludselig 
en Oscar til Gabriel Axels Babettes gæste-
bud og til Bille Augusts Pelle Erobreren, 
som også fik De Gyldne Palmer. Og en lille 
mærkelig skaldet personage, der havde 
annekteret udenlandske uskikke med at 
tilføre sit navn et kunstigt ”von”, indtog alle 
danskeres hadesfære. Lars Trier lavede en 
absolut udansk film med døde heste i fri 
dressur og gult lys med den lidet festlige 
titel Forbrydelsens element.

Dogme95 kom, så og sejrede, og plud-
selig kom der hul på bylden. Et mylder af 
instruktører, skuespillere og teknikere fik 
international anerkendelse på at optage 
med hjemmevideokameraer, i dårligt 
lys og med et rystende, håndholdt ka-
mera. Andre nordiske lande har indført 
kvoter for at fremme kvindelige filmska-
bere, men uden lovhjemmel har vores 
danske kvinder så sandelig fået lov at 
prøve kræfter i den store stil: Susanne 
Bier med Things We Lost in the Fire med 
skønne Halle Berry og, endnu til gode for 
det danske publikum, Lone Scherfigs An 
Education med Emma Thompson.
Drengene er som altid senere udviklet, 
men er kommet stærkt med: Niels Arden 
Oplev med den europæiske mastodont-
film Mænd der hader kvinder, som får 
premiere i over 500 franske biografer. 
Jonas Elmer er lige hjemkommet fra 

peter 
aalbæk
månedens klumme

Klummen i kino.dk bliver på skift skre-
vet af filmpersonligheder i danmark. 

Klummen er udelukkende et udtryk 
for skribentens egen holdning.

denne måneds klummeskribent 
peter Aalbæk Jensen (’Ålen’) er 
født den 8. april 1956 i Osted på 
Sjælland. Han er producent og har 
sammen med instruktøren Lars von 
Trier stiftet filmselskabet Zentropa 
i Avedøre. Zentropas succeser har 
i en periode været enestående i 
dansk film, og både Riget (1994), 
Dancer in the Dark (2000) og Brø-
dre (2003) er produceret af sel-
skabet. ’Ålen’ modtog sammen med 
producerne vibeke Windeløv og ib 
Tardini en æres-bodil for sit arbejde i 
dansk film. Sidste år var han dommer i 
Talent 2008 på dr1.

hurra, hurra, hurra
olsen-Banden er solgt til østtyskland!

f
o

to
 T

ru
st

 f
ilm

 S
al

es

USA med store erfaringer fra sin første 
engelsksprogede spillefilm. Og den lille 
guldkalv Christian E. Christiansen, som 
senest har glædet os med Dig og mig, er 
‘hu-hej-vilde-dyr’ fløjet til Hollywood for 
at instruere en gyserfilm. Thomas Vinter-
berg har for evigt brændt sig ind i hjerne-
barken med Festen, og Bille August er st-
adig en mand, udlandet tør satse på. Ole 
Bornedal er min personlige favorit som 
rorgænger på en stor, kostbar film, og 
mon ikke Per Fly efter hans tidligere films 
udenlandske succeser nu uundgåeligt vil 
spille med i den fremmeste liga? Og An-
ette K. Olesen er sgu sjov, så hende vil 
jeg gerne se lave en europæisk komedie.
Vi er alle bekendte med skuespillernes 
optræden i snart hver og hver anden 
film. Stolte er vi af Ulrich Thomsen, Mads 
Mikkelsen, Thure Lindhardt, Nikolaj Lie 
Kaas, Jesper Christensen, Paprika 
Steen, og snart kommer der flere til. Man 
kan ikke sidde i et fly til Berlin uden at 
dele række med en skuespiller på vej til 
en casting.

Vel er det fantastisk, at et sådant lille, 
fladt land med en bleg, surmulende 
population har rystet Jante af sig, slået 
visiret op, og som Holger Danske er våg-
net op af århundredets slumren og faret 
ud med åben pande.

Oh, gode Gud - du er med de rød/hvide 
farver! ... og tak for det!
I al ydmyghed og taknemmelighed til alle 
som bærer.

Peter Aalbæk Jensen
Filmkøbmand
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WWW.ROSKILDE-FESTIVAL.DK WARM-UP FRA 28. JUNI

NICK CAVE & THE BAD SEEDS (AUS) • COLDPLAY (UK) 
NINE INCH NAILS (US) • OASIS (UK) • PET SHOP BOYS (UK)  
SLIPKNOT (US) • TRENTEMØLLER (DK) • KANYE WEST (US)

TONY ALLEN (NGA) • AMADOU & MARIAM (MALI) • TIM CHRISTENSEN (DK) • DEADMAU5 (CAN) 
DOWN (US) • EAGLES OF DEATH METAL (US) • FEVER RAY (S) • FLEET FOXES (US)  
HÅKAN HELLSTRÖM (S) • GRACE JONES (JAM) • LIL WAYNE (US) • MADNESS (UK)  
MALK DE KOIJN (DK) • THE MARS VOLTA (US) • MEW (DK) • RÖYKSOPP (N) • SOCIAL DISTORTION (US) 
VOLBEAT (DK) • LUCINDA WILLIAMS (US) • YEAH YEAH YEAHS (US)

2562 (NL)
ADAM TENSTA (S)
ALAMAAILMAN VASARAT (FIN)
LILY ALLEN (UK)
AMON AMARTH (S)
ANALOGIK (DK)
...AND YOU WILL KNOW US BY 
   THE TRAIL OF DEAD (US)
BADDIES (UK)
ISSA BAGAYOGO (MALI)
BALSTYRKO (DK)
BLACK DICE (US)
THE BRONX (US)
CANCER BATS (CAN)
THE CHAP (UK)
CHOCQUIBTOWN (COL)
COLA FREAKS (DK)
CUT OFF YOUR HANDS (NZ)
DARKANE (S)
DAWN OF DEMISE (DK)
THE DEADLY GENTLEMEN (US)
DEICHKIND (DE)
DEN SORTE SKOLE (DK)
THE DODOS (US)
DRAGONTEARS (DK)
DUB COLOSSUS (UK/ETH)
DUNGEN (S)
EL HIJO DE LA CUMBIA 
   & ANASOL MC (ARG)
FIRST AID KIT (S)
FRIENDLY FIRES (UK)
FRIGHTENED RABBIT (UK)

FUCKED UP (CAN)
GANG GANG DANCE (US)
GET WELL SOON (DE)
GLASVEGAS (UK)
GOJIRA (FR)
GROUNDATION (US)
HANGGAI (CHN)
JON HASSELL & MAARIFA STREET (US)
HAUSCHKA (DE)
HJALTALÍN (ISL)
HOT 8 BRASS BAND (US)
HUNTSVILLE (N)
IDA MARIA (N)
IMAM BAILDI (GR)
ISIS (US)
KASAI ALLSTARS (CD)
KASSAV' (FR ANT)
KATZENJAMMER (N)
KLOVNER I KAMP (N)
LA-33 (COL)
LABRASSBANDA (DE)
LA COKA NOSTRA (US)
LUCY LOVE (DK)
ULF LUNDELL (S)
MAGNIFICO (SVN)
MAJOR LAZER (US)
MICACHU & THE SHAPES (UK)
MONO (JPN)
MUNGOLIAN JET SET (N)
M. WARD (US)
MARISSA NADLER (US)
NOVALIMA (PER)

OH NO ONO (DK)
ORKA (FO)
PAAVOHARJU (FIN)
PABLO MOSES & U-ROY (JAM)
THE PAINS OF BEING PURE AT HEART (US)
PEDE B (DK)
PETTER (S)
PHARFAR presents A RUB A DUB NIGHT 
   feat. special guests (INT)
RUMPISTOL (DK)
SATYRICON (N)
SHASTRIYA SYNDICATE (IND)
MIKE SHERIDAN (DK)
MIKAEL SIMPSON & SØLVSTORM (DK)
SKAMBANKT (N)
SOCALLED (CAN)
THE SOFT PACK (US)
SOIL & "PIMP" SESSIONS (JPN)
PETER SOMMER (DK)
STEINSKI (US)
MARNIE STERN (US)
SHUGO TOKUMARU (JPN)
ROKIA TRAORÉ (MALI)
WHITE LIES (UK)
JENNY WILSON (S)
WOLVES IN THE THRONE ROOM (US)
YOGA FIRE (N)
ZIZEK CLUB (ARG)

- OG MANGE FLERE...

LOUNGE:
ASS (S)
BADEN/PEDER/STRUCK (DK)
PETER BRODERICK (US)
CHRIS COCO (UK)
ESCHO presents THULEBASEN, 
   ALLE MED BALLONER OG TERRASSER 
   and LAMBURG TONY (DK)
PETE GOODING (UK)
WILL HAROLD (UK)
KB18 presents WAQAR & KOBBE (DK)
LULU ROUGE (DK)
TOM MIDDLETON (UK)
MIKE SALTA (DK)
NANCY ELIZABETH (UK)
JOSÉ PADILLA (E)
STELLA POLARIS SOUND SYSTEM (DK)
TRIO CAMPANELLA (DK)
VEKTORMUSIK (DK)
ÅRHUS E presents PUZZLEWEASEL, 
   VOKS, WÄLDCHENGARTEN, 
   VECTRAL and MORTEN RIIS (DK)

PAVILION JUNIOR 
28. JUNI - 1. JULI:
THE 20BELOWS (DK)
BABIAN (S)
CODY (DK)
GIANA FACTORY (DK)
GINGER NINJA (DK)
HARRYS GYM (N)
JOOKS (DK)
KELLERMENSCH (DK)
KVELERTAK (N)
THE MEGAPHONIC THRIFT (N)
MEN AMONG ANIMALS (DK)
OPGANG F (DK)
SCAMP (DK)
TAKO LAKO (DK)
THE TELSTAR SOUND DRONE (DK)
VINNIE WHO (DK)
VON DÜ (DK)


