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”Jeg foretrækker ordet mytologi frem for franchise,” fastslår Christian Bale i et 
eksklusivt interview inde i dette magasin.

Bale taler om Terminator-serien, hvor han selv medvirker i det fjerde kapitel, 
Terminator Salvation, der har premiere i juni. Og uanset, om man kalder det 
mytologi eller franchise, har de nu fire film om robotter og fremtidskrige skabt 
stor opmærksomhed ikke kun på lærredet, men også i tv, som computerspil, 
legetøj mv.

En anden mytologisk franchise er Transformers, som er klar med andet kapitel, 
denne gang kaldet De Faldnes Hævn. Vi har en lækker konkurrence til filmen inde 
i bladet, og fordi både Terminator og Transformers bjergtager publikum med 
nogle af de fedeste robotter nogensinde, præsenterer vi de ti fedeste robotter 
i filmhistorien - kan du gætte nummer et? Og er du enig? Ellers kan du lave din 
egen top 10 over robotter på www.kino.dk.

Ovennævnte robotfranchises er næsten garanteret succes, men der er skam også 
andre film på plakaten. Komedien I Love You, Man tager kærligt fat om voksne 
mænds behov for at være drengerøve, og i The Young Victoria går romantik og dra-
ma op i en højere enhed. Der er sommergys i The Haunting in Connecticut og Drag 
Me to Hell, men vores egen mesterinstruktør Lars von Trier kan også skræmme os 
fra vid og sans i Antichrist. Vi har talt med Trier og tegner et portræt af ham.

Sorte kugler er navnet på den populære danske komiker Anders ”Anden” 
Matthesens debut som spillefilmsinstruktør. Vi mødte Anden for at høre nær-
mere om filmen, der er både sjov og tankevækkende. Samme kvaliteter er at 
finde i en anden dansk film, nemlig familiefilmen Zoomerne, og månedens to 
andre familiefilm, Kurt blir grusom og Coraline, griber animationsgenren an på 
vidt forskellig vis.

Afsluttende fortæller Jacob Wendt Jensen i månedens klumme sjove historier 
om, at man som filmanmelder altid får stillet spørgsmålet: Hvad er den bedste 
film, du nogensinde har set?

Rigtig god fornøjelse!

Med venlig hilsen
Daniel Bentien
Magasinredaktør
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Billetsalg // trailers // anmeldelser // kommende film www.kino.dk

invitér dine venner 
med i biografen via vores 

facebook-applikation

cinemaxX
nu på www.kino.dk!
Kino.dk byder nu velkommen til CinemaxX’s tre biografer i Odense, København 
og Århus. Fremover kan du bestille og købe billetter til biografkædens tre bio-
grafer på adressen, www.kino.dk. 

Med de tre nye biografer med 25 sale i alt, er der nu digital adgang fra ét site til 
over 60 procent af alle de biografbilletter, der årligt sælges i Danmark.

Vi håber, I vil tage godt imod de nye muligheder på kino.dk, og vi knokler for at 
få aftaler med endnu flere danske biografer. 

Målet er at give nem adgang til billetter for så mange biografer som overhovedet 
muligt, og derved være med til at realisere visionen om at få flere danskere til at 
se flere film.

nye tider på
www.kino.dk
Websitet kino.dk har nu eksisteret i snart 
et år, og siden vores debut har vi mod-
taget mange forslag til ændringer og 
forbedringer af sitet - og vi har lyttet.

Derfor vil du, før sommerferien, kunne 
opleve et anderledes www.kino.dk med 
et forbedret design, mere tilgængelige 
oversigter og nye funktioner. Men vi 
stopper ikke der. Umiddelbart efter som-
merferien vil www.kino.dk bl.a. give dig 
personlige filmanbefalinger og mulighed 
for at bedømme andre brugeres indlæg 
og filmanmeldelser samt modtage på-
mindelser, når billetsalget til dine kom-
mende favoritfilm starter.

Med andre ord sker der ting og sager 
på www.kino.dk henover sommeren, så 
hold øje med sitet og fortsæt endelig 
med at give os din mening om landets 
største filmsite.
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Buzz Gossip // Filmnyheder  s/12-17

Danske 
filmgiganter 
laver DDr-film
De danske succesinstruktører Bille August 
(Pelle Erobreren, 1987) og Lone Scherfig 
(Italiensk for begyndere, 2000) har slået 
pjalterne sammen for at lave en ny film. 
August instruerer og Scherfig skal skrive 
manuskriptet til Heaven on Earth, der er 
en kærlighedshistorie, som udspiller sig i 
1960erne i Østtyskland. En dansk mand og 
en østtysk kvinde forelsker sig i hinanden, 
men kærligheden får trange kår, da Stasi 
begynder at overvåge parret. Optagelserne 
begynder efter planen næste år i Tyskland 
og Danmark.

Borat 
på modemesse

Den populære britiske komiker Sascha Baron Cohen, der i 2006 gav os karakteren 
Borat er tilbage som den østrigske modeekspert Brüno i filmen af samme navn. I 
filmen begiver Brüno, på samme måde som Borat, sig ud blandt ganske alminde-
lige mennesker og udsætter disse for ubeskrivelige pinligheder. Brüno får dansk 
biografpremiere til juli.

se traileren på 

www.kino.dk

lars von trier 
vandt ikke i Cannes
Lars von Triers kontroversielle Antichrist 
var nomineret i hovedkonkurrencen om De 
Gyldne Palmer ved Cannes Filmfestivalen 
i maj. Han vandt ikke prisen, men derimod 
opmærksomheden, og i flere dage var der 
heftig debat om filmens eksplicitte sex og 
vold. Derimod modtog den franske skue-
spiller Charlotte Gainsbourg prisen for 
bedste kvindelige hovedrolle for sin æt-
sende præstation i netop Antichrist. Trier, 
der før har vundet Palmerne i 2000 for 
Dancer in the Dark, måtte se østrigske Mi-
chael Haneke løbe med hovedprisen for 
filmen Det Hvide Bånd.
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Buzz Gossip // Filmnyheder

2009

mænd der hader kvinder 
Billetter 931.474 (stadig i biografdistribution)

2007

Harry Potter og Fønixordenen 
Billetter 645.569

2005

Harry Potter og flammernes pokal 
Billetter 682.439

2003

ringenes Herre: Kongen vender tilbage 
Billetter 1.166.070

2001

ringenes Herre: eventyret om ringen
Billetter 1.330.048

2008

Flammen & Citronen
Billetter 673.312

2006

Casino royale
Billetter 931.474

2004

Harry Potter og fangen fra azkaban
Billetter 629.844

2002

ringenes Herre: De to tårne
Billetter 1.121.806

2000

italiensk for begyndere 
Billetter 828.701

2000-2009 De største 
BioGrafsucceser

Den danske instruktør Ole Bornedal 
kaster sig atter ud i et amerikansk projekt. 
Denne gang skal han skrive og instruere 
filmatiseringen af Dean R. Koontz-best-
selleren The Husband om en helt almin-
delig mand, der kastes ud i jagten efter to 
millioner kroner, da hans kone kidnappes. 
Derudover skal de to Bornedal-film Vikar-
en og Kærlighed på film (begge fra 2007) 
genindspilles i amerikanske versioner.

Disney kræser for nostalgiske fans med 
deres kommende animationsfilm, The 
Princess and the Frog (’Prinsessen og 
frøen’) som er lavet i den traditionelle 
tegnestil. Romantik, voodoo og trylleri, en 
rejse langs Mississippi og, ikke mindst, 
croonende krokodiller er på menuen. Der 
forventes dansk premiere i februar 2010, 
og projektet er faktisk studiets første 2D-
animerede biograffilm siden De Frygtløse 
- The Muuhvie fra 2004.

Bornedal laver 
amerikansk gys

Disney vender tilbage 
til håndtegningerne 

foto stefano Galli

stem på dit favorit biografhit, og læs følgende om de største film i andre årtier på  www.kino.dk
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BuzzHold øje med: megan Fox // sam worthington

hold øje med...
Hvem i Hollywood skal du holde øje med i fremtiden? 

Kino.dk fokuserer på morgendagens stjerner.

hold også øje med... Sam Worthington

Der er god grund til at tro, at den bare 
23-årige Megan Fox (efternavnet er sjovt 
nok et slang for ’lækkert skår’) er den 
nye Angelina Jolie. Begge medvirker 
primært i actionfilm og kendetegnes ved 
en ravne-sort hårpragt, stærk sex-appeal 
og en masse tatoveringer.
Fox startede en modelkarriere, da hun 
var 13 år, og med rollen som Mikaela i 
Transformers (2007) blev hun straks 
en del af Hollywoods A-liste. I 2008 
udpegede FHM hende som verdens 
mest sexede kvinde, hvilket har givet 
Fox anledning til at håne stereotypen 
af smukke kvinder med kommentaren: 
”Jeg nægter at skulle bevise, at jeg ikke 
er retarderet.”

I fremtiden kommer vi til at se hende 
som en morderisk heppekorsleder i 
Jennifer’s Body og som heltinde i tegne-
seriefilmatiseringen Jonah Hex. 

Megan Fox er premiereaktuel i Trans-
formers: De Faldnes Hævn.

Mød Sam Worthington - den 32-årige 
australske skuespiller vi alle snart kom-
mer til at kende som Marcus Wright i den 
aktuelle fjerde Terminator-film. 
Worthington startede oprindeligt med at 
lave teater og tv, men med rollen i Ter-
minator Salvation og kommende roller 
i James Camerons Avatar og genind-
spilningen af Clash of the Titans (1981) 
ser filmkarrieren mere end lovende ud.

megan fox
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Buzz

Hvem skal spille frank sinatra?

family Guy-filmen

Martin Scorsese skal instruere filmen om den afdøde mester-crooner, selveste 
’Old Blue Eyes’ Frank Sinatra. Filmens arbejdstitel er ganske enkelt Sinatra, og fokus 
skulle efter sigende ligge på sangerens forhold til mafiaen. Hvem der skal portrættere 
den krævende rolle, er uvist, men mon ikke Leonardo DiCaprio har en lille chance?

Den populære serie om den grænseoverskridende og meget politisk ukorrekte familie 
Griffin og deres hund Brian skal laves til en spillefilm. Allerede i 2005 kom Family Guy-
filmen Stewie Griffin: The Untold Story direkte på dvd. Den kommende film forventes 
dog at blive en biograffilm ligesom The Simpsons Movie fra 2007. Seriens skaber 
Seth MacFarlane udtaler: ”Vi planlægger at lave en film, og Fox vil gerne have det. 
Vi ved, at det nok skal ske, det er bare et spørgsmål om at finde et hul i kalenderen.”

Filmnyheder // Gossip

3x
jekyll 
anD 
hyDe
Robert Louis Stevensons The Strange 
Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde kommer 
snart i hele tre forskellige filmudgaver.  
Keanu Reeves skal medvirke i en op-
datering, som danske Nicolas Winding 
Refn muligvis skal instruere. 

Rapperen 50 Cent og Forrest Whita-
ker skal medvirke som hver sin del af 
personligheden i en anden opdateret 
filmatisering. Og sidst planlægger in-
struktøren Guillermo Del Toro (Pans 
Labyrint, 2006) at lave en tro filmatisering 
af den klassiske, gotiske fortælling. 
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Buzz Gossip // Filmnyheder

Kvinden 
i sKabet
Det virkelige liv

2008. Da en japansk mand hængte 

overvågningskameraer op i sin lejlighed, 

opdagede han, at en hjemløs kvinde bo-

ede i hans klædeskab. I mere end et år 

havde hun levet i lejligheden, mens han 

var på arbejde og gemt sig, når han var 

hjemme. Hun blev retsforfulgt.

Hollywood-versionen

I filmversionen opstår en gnist mellem de 

to. Hun forelsker sig først på afstand, og 

han skal lige over overraskelsen, før han 

indser, at han ikke kan leve uden hende.

Oplagte skuespillere

Amy Adams & Hugh Grant

Rigtig mange film tager udgangspunkt i virkelige hæn-
delser. Her er kino.dk’s bud på true stories, som uund-
gåeligt vil finde vej til det store lærred.

Det virkelige liv

I 2008 fik USA sin første sorte præsident Barack 

Obama. Han blev født i 1961 på Hawaii, læste jura på 

Harvard University, hjalp med Bill Clintons valgkam-

pagne og fandt sit livs kærlighed i hustruen Michelle 

Obama.

Hollywood-versionen

Filmen om Obama tager selvfølgelig udgangspunkt i 

dagene op til valget, mens Obama mindes barndom-

men, de unge dage, forældrene, mødet med Michelle 

og karrierens største udfordringer. 

Oplagte skuespillere

Uden tvivl Will Smith!

yes we can!

røveren Der BlevseX-slaveDet virkelige liv2009. I en lille russisk by forsøgte en mand at røve 
en frisørsalon, men den 28-årige kvindelige frisør 
tog manden som gidsel, stopfodrede ham med 
Viagra og misbrugte ham seksuelt i tre døgn. Det 
lykkedes ham til sidst at stikke af og gå til politiet. Hollywood-versionenI filmversionen er kvinden totalt sindsforstyrret og 

planlægger et kollektivt selvmord for de to. Det 
bliver en kamp om død og liv, og alt ender med 
en død frisør og røverens genvundne respekt for 
kvinder. 

Oplagte skuespillereMaggie Gyllenhaal & Ben Affleck
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ACTioN/SCi-Fi

terminator
salvation

4. juni

s. 20

KoMEDiE

velkommen
til ch’tis

12. juni

s. 26

KoMEDiE

i love you, 
man

19. juni

s. 31

DRAMA

the young
victoria

4. juni

s. 22

ANiMATioN

coraline 
og den hemmelige dør

12. juni

s. 28

ANiMATioN

kurt blir grusom

19. juni

s. 32

FAMiLiEFiLM

zoomerne

4. juni

s. 23

gySER

the haunting
in connecticut

12. juni

s. 29

DRAMA

synecdoche

19. juni

s. 31

KoMEDiE

sorte kugler

12. juni

s. 24

gySER

Drag me to 
hell

19. juni

s. 29

ACTioN/SCi-Fi

transformers
De faldnes hævn

24. juni

s. 34
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DRAMA

crossing over

26. juni

s. 36

DRAMA

the Burning 
plain

26. juni

s. 38

DRAMA/KRig

en kvinde
i Berlin

26. juni

s. 38

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

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 udregn-
ing som bruges på iMDb.com). Minimum 50 personer skal have angi-
vet, om de vil se en film, før der udregnes et Buzz-o-meter.

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

sOrte Kugler

transFOrmers: De FalDnes HæVn
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se trailers og anmeld filmene på www.kino.dk
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terminator 
salvation

Efter dommedag

premiere 4. juni Året er 2018. Den yderste dag er kommet, gået og har efterladt civilisa-
tionen, som vi kendte den, i ruiner. En hær af robotter kaldet Terminators 
hersker nu i den post-apokalyptiske verden, hvor de dræber eller indsam-
ler de få overlevende mennesker. Men de overlevende har organiseret sig 
i en modstandsbevægelse, der skjuler sig under jorden, hvorfra de lynhur-
tigt slår til mod den ellers totalt overlegne fjende. 

Terminators styres af det kunstige overvågningssystem, Skynet, der 14 år 
tidligere udviklede selvbevidst intelligens, hvorefter det vendte sig mod 
sine skabere og udløste klodens atomare udslettelse. Kun én mand forud-
så katastrofen - John Connor (Christian Bale, The Dark Knight, 2008) 
- der sammen med de andre overlevende nu står over for den fremtid, han 
hele sit liv er blevet advaret imod.

Terminator Salvation er den fjerde Terminator-film. Arnold Schwarzenegger 
slog sit navn fast som superstjerne i de foregående film (1984-2003), der 
præsenterede den dystre fremtidsvision, og som gjorde James Cameron til 
en af verdens vigtigste instruktører. Nu er Christian Bale, Sam Worthington 
(Hart’s War, 2002) og instruktøren McG (Charlie’s Angels 1-2, 2000-03) klar 
til at overtage det populære science fiction-univers.

Læs interviewet med Christian Bale på side 40

91.8%

2448 
stemmer

org.titel Terminator Salvation  instruktør Mcg  land USA, Tyskland, 
Storbritannien  produktionsår 2009  spilletid XXX min. 

info
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aktuelle filmterminator salvation
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the Young
Victoria

Storslået 
kærlighedsdrama

premiere 4. juni Emily Blunt (The Devil Wears Prada, 2006) portrætterer den engelske 
dronning Victoria i hendes første år som regent. Victorias tid som dronning 
var den længste blandt alle regenter i den engelske historie, og hendes 
regeringstid blev efterfølgende betegnet som den Victorianske periode.

I 1837 tiltræder en ung prinsesse Victoria som dronning af hele det engel-
ske imperium. Fanget i et spil af de magtkampe, som alle omkring hende 
spiller, prøver den uerfarne, unge dronning at holde styr på fjender og 
venner i blandt politikere, familie og bejlere. Imens hun bliver forført af sin 
generte, men viljefaste, tyske fætter, prins Albert (Rupert Friend).

På rollelisten ses også Paul Bettany (Wimbledon, 2004), Jim Broadbent 
(Moulin Rouge!, 2001) og vores egen Jesper Christensen (Bænken, 
2000), der kan opleves i en lille birolle. The Young Victoria er et storslået 
kærlighedsdrama om en af de mest markante monarker i det engelske 
kongehus.

aktuelle film the Young victoria

86.8%

143 
stemmer

org.titel The young Victoria  instruktør Jean-Marc Vallee 
land Storbritannien, USA  produktionsår 2009  spilletid 100 min. 
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Zoomerne
Smil, du er på!

premiere 4. juni Tim (Frederik Ludvig Mansa) og Alexander (Sophus Emil Løkkegaard) 
er venner. Tim vil gerne have en kæreste, og Alexander vil gerne have 
gode karakterer. En dag lægger de den perfekte plan på bedste Olsen-
Banden-manér. De skal bare bruge: en elkedel, en hjemmelavet robot, en 
tegning over skolen og 100 overvågningskameraer! Tim og Alexanders 
plan virker harmløs, men det viser sig, at de kommer til at sætte en hel 
masse rod og spektakel i gang, som de slet ikke kan styre.

Zoomerne er en historie om venskab og hemmeligheder - og om hvad 
man gør, når man pludselig opdager noget, som man slet ikke skulle have 
opdaget. Ud over den sjov og spænding, der er i Zoomerne, er det en 
tankevækkende film om de moralske problemer ved overvågning, og på 
den måde er filmen meget moderne. 

Zoomerne er instrueret af Christian E. Christiansen, der har haft succes 
med sine skildringer af unge i Råzone (2006) og Dig og mig (2008). Dette 
er hans første familiefilm.

Deltag i vores Zoomerne konkurrence i Familie-kino på side 60

79.9%

154
stemmer

org.titel Zoomerne  instruktør Christian E. Christiansen 
land Danmark  produktionsår 2009  spilletid 85 min. 
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FamilieFilm
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aktuelle film sorte kugler

sorte 
kugler

Anden laver film

premiere 12. juni Anders ”Anden” Matthesen er blandt de mest populære komikere i Dan-
mark. Hans kreative spændvidde er imponerende og omfatter stand-up, 
teater, musik og filmskuespil. Sorte kugler er hans debut som instruktør, og 
det er der kommet en original dansk film ud af.

Matthesen spiller selv den fallerede ejendomsmægler Alex Klein, hvis liv 
er på katastrofekurs. Ikke nok med at markedet og hans karriere ligner en 
Trabant fra før Murens fald, men han har også en kone (Iben Dorner), der 
er langt mere succesrig i sit arbejde som politibetjent. Og en familie med 
irriterende vaner. Og kunder med dårlig smag og for mange penge. Og 
14-årige barristaer, som tror de kan kende forskel på højlandskaffe indsam-
let af jomfruer ved midnatstide og den fra Brugsen. 

Så der er rigeligt at være bitter over. Det er han så. Meget. Så meget, at da 
det en dag går hen og bliver alvor, er han ikke helt udstyret til at ride stor-
men af på den empatiske måde.

Læs interviewet med Anders Matthesen på side 54 og vores udvalgte, 
nyklassiske scene fra hans Terkel i knibe (2004) på side 70

93.5%

1038 
stemmer

org.titel Sorte kugler  instruktør Anders Matthesen 
land Danmark  produktionsår 2009  spilletid 90 min. 
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aktuelle film velkommen til Ch’tis

Velkommen 
til Ch’tis

Fransk kassesucces

premiere 12. juni Den mest indtjenende franske film nogensinde er lokal i anslaget, men 
global i budskabet. Ch’tis er både betegnelsen for folk og fæ i det mest 
nordøstlig hjørne af Frankrig og det kaudervælsk, der tales på egnen. 

Philippe Abrams (Kad Merad, Koret, 2004), en postmand fra Provence, 
og hans kone Julie (Zoé Félix) elsker livet i det sydfranske. Men dette 
vendes der op og ned på, da han forflyttes til Bergues i Nordfrankrig, 
hvortil han ankommer iklædt dynejakke og en hel vognladning fordomme 
om de indavlede, fordrukne og regnvåde nordboere. Han bliver dog ven 
med Antoine Bailleul (Dany Boon, Min bedste ven, 2006), der er den lokale 
postmand med et alkoholproblem.

Velkommen til Ch’tis er iscenesat af komikeren og instruktøren Dany 
Boon, der er født og opvokset i området og derfor kender til det lokale 
landliv og de fordomme, som folk udefra kan have. Komediens enorme 
succes i hjemlandet har betydet, at der allerede er tale om en amerikansk 
genindspilning.

org.titel Bienvenue chez les Ch’tis  instruktør Dany Boon 
land Frankrig  produktionsår 2008  spilletid 106 min. 

info

f
o

to
 C

am
er

a 
Fi

lm

KOmeDie



annonce

vi rocker



28

aktuelle film Coraline og den hemmelige dør
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Coraline 
og den hemmelige dør

Pas på hvad du ønsker dig

premiere 12. juni Den lille, nysgerrige pige Coraline har fundet en hemmelig dør i huset, 
hun lige er flyttet ind i sammen med sine forældre. Da hun går igennem 
den, opdager hun en alternativ udgave af sit eget liv. 

På overfladen ligner denne parallelle virkelighed uhyggelig meget hendes 
rigtige liv - blot meget bedre. Men da dette forunderlige og fantastiske 
eventyr tager en farlig drejning, og hendes falske anden mor forsøger at 
beholde hende for evigt, må Coraline stole på sin stædige beslutsomhed, 
sit mod, hjælp fra naboerne og en talende sort kat.

Coraline og den hemmelige dør er baseret på forfatteren af Stardust Neil 
Gaimans roman og instrueret af Henry Selick. Han var også instruktør på The 
Nightmare Before Christmas (1993), og på samme måde er Coraline og den 
hemmelige dør animeret ved hjælp af dukker og ikke computer, som ellers er 
det mest almindelige. Teknikken kaldes stop-motion, og det imponerende er, 
at personerne ser mindst lige så naturtro ud som i en computeranimeret film. 

Filmen vises i 3D i udvalgte biografer.

Læs mere om Coraline og den hemmelige dør, stop-motion 
og dukkefilm i Familie-kino på side 60

86.2%

198 
stemmer

org.titel Coraline  instruktør Henry Selick 
land USA  produktionsår 2009  spilletid 100 min. 

info

animatiOn/FamilieFilm/Drama
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aktuelle filmthe Haunting in Connecticut // drag me to Hell

the Haunting 
in Connecticut

Drag me to Hell

Nogle ting kan ikke forklares

Tre dage i Helvede

Da familien Campbell flytter længere nord på 
i Connecticut, oplever de snart, at deres nye 
og meget charmerende ældre hus gemmer 
på en grum historie: Huset viser sig ikke blot 
at være en omdannet begravelsessal, hvor 
der foregik ubegribelige handlinger, men 
ejerens clairvoyante søn fungerede også 
som dæmonisk budbringer. Han formåede 
at skabe en port for åndelige væsner og 

således give dem adgang til vores verden. Og nu vender han 
tilbage for at slippe gru og rædsler løs ud over den uskyldige og 
intetanende familie. 

The Haunting in Connecticut er baseret på en sand historie, og 
i hovedrollerne ses kvartdanske Virginia Madsen (Sideways, 
2004), Martin Donovan (The Sentinel, 2006) og Elias Koteas 
(Benjamin Buttons Forunderlige Liv, 2008)

Instruktør Sam Raimi (Spider-Man og Evil 
Dead-trilogierne) gør sit længe ventede 
comeback inden for gysergenren med 
Drag Me to Hell.

Christine Brown (Alison Lohman) er en 
ambitiøs bankrådgiver med en charme-
rende kæreste professor Clay Dalton (Justin 
Long). Livet er skønt, indtil den mystiske fru 

Ganush (Lorna Raver) en dag kommer ind i banken for at bede 
om udsættelse på sit huslån. For at imponere sin chef nægter 
hun damen udsættelse, hvilket gør fru Ganush til skamme og 
fratager hende hendes hjem. Som hævn kaster den gamle 
dame den mytiske dæmon Lamias kraftige forbandelse på 
Christine og gør hendes liv til et sandt helvede. 
Hjemsøgt af en ond ånd og misforstået af sin skeptiske kæreste må 
hun kæmpe for at redde sin sjæl fra evig fordømmelse og opdage, 
at grænserne, for hvor langt hun er villig til at gå, flytter sig hver dag!

premiere 12. juni

premiere 19. juni

info

info

85.9%

84
stemmer

81%

78 
stemmer

org.titel The Haunting in Connecticut  instruktør Peter Cornwell 
land USA  produktionsår 2009  spilletid 102 min. 

org.titel Drag Me to Hell  instruktør Sam Raimi
land USA  produktionsår 2009  spilletid 99 min. 
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i love 
You, man

En rigtig ”man-date”

premiere 19. juni I Love You, Man handler om Peter Klaven (Paul Rudd, Knocked Up, 
2007), der efter sin forlovelse opdager, at han står uden en kandidat til 
rollen som forlover. 

Løsningen bliver ”mande-dating”, som resulterer i nogle bizarre situa-
tioner, ind til han møder Sidney Fife (Jason Segel, Forgetting Sarah Mar-
shall, 2008), som han med det samme falder for. Noget, der sætter Peters 
forhold til sin drømmekvinde Zooey (Rashida Jones fra tv-serien The 
Office) på en hård prøve, og Peter må vælge mellem sin forlovede eller 
sin nye ”ven”.

Instruktøren John Hamburg lavede også den søde og morsomme 
Men så kom Polly i 2003, hvor Ben Stiller og Jennifer Aniston spillede 
hovedrollerne. I I Love You, Man sætter Hamburg fordomme om seksua-
litet på spidsen i en romantisk komedie, der forener to af tidens hotteste 
komikere Paul Rudd og Jason Segel.80%

100 
stemmer

org.titel i Love you, Man  instruktør John Hamburg 
land USA  produktionsår 2009  spilletid 100 min. 
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aktuelle film kurt blir grusom // synecdoche

Kurt blir grusom

synecdoche

Animeret hygge for hele familien

oscarvinder i komplekst drama

Gaffeltruckføreren Kurt og hans familie lever 
et ganske almindeligt liv ude i forstæderne 
uden de store bekymringer. Men en dag 
flytter Dr. Petter ind ved siden af, og han har 
både en masse penge, et lækkert hus, en 
kæmpe bil og nogle meget, meget vigtige 
venner. 

Da selv Kurts egen familie begynder at 
omgås den nye nabo, beslutter Kurt sig for at blive lige så berømt 
og vigtig, så familien igen vil se op til ham. Og godt nok kommer 
Kurts rejse mod berømmelsen til at give genlyd over hele landet, 
men i sidste ende lærer han, at det ikke nødvendigvis er rigdom 
og berømmelse, der er det vigtigste her i livet.

Filmen vises med dansk tale

Teaterinstruktøren Caden Cotard (Philip 
Seymour Hoffman, Oscar for Capote, 
2005) forbereder et nyt stykke. Hans liv på 
det lokale teater i Schenecrady i New York 
ser trist ud. Hans kone Adele (Catherine 
Keener, Into the Wild, 2007) har forladt 
ham for at forfølge sin drøm om at blive 
kunstmaler i Berlin, og hun har taget deres 
unge datter med sig. Hans psykolog Made-

leine Gravis (Hope Davis, American Splendor, 2003) er bedre 
til at markedsføre sin bestseller end at høre på, hvad han har 
at sige. Endelig lukker en mystisk sygdom hans kropsfunk-
tioner ned, en efter en.
Charlie Kaufman er mere kunstnerisk ambitiøs end de 
fleste med Synecdoche, der er hans første film som instruk-
tør. Til gengæld kender vi hans manuskripter fra mærkelige 
mesterværker som Being John Malkovich (1999) og Eternal 
Sunshine of the Spotless Mind (2004), og man kan forvente 
samme kompleksitet i Synecdoche.

premiere 19. juni

premiere 19. juni

info

info

org.titel Kurt blir grusom  instruktør Rasmus A. Sivertsen 
land Norge, Danmark  produktionsår 2008  spilletid 74 min. 

org.titel Synecdoche, New york  instruktør Charlie Kaufman
land USA  produktionsår 2008  spilletid 124 min. 
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aktuelle film transformers: de Faldnes Hævn

transformers 
De Faldnes Hævn

Robotterne er tilbage

premiere 24. juni I Transformers: De Faldnes Hævn må Sam Witwicky (Shia LaBeouf) og 
Mikaela Banes (Megan Fox) igen sammen med Autobotterne tage kam-
pen op mod deres svorne fjender Deceptiocons.

Kampen om Jorden er ovre, men slaget om universet er kun lige begyndt. 
Starscream tager kommandoen over de onde robotter Decepticons 
efter at være vendt tilbage til planeten Cybertron. Hans plan er at vende 
tilbage til Jorden med forstærkning, så de gode Autobots kan knuses en 
gang for alle.

Autobots tror på freden, men Megatron - Decepticons’ magtsyge leder - 
befries fra det amerikanske militær og genoplives. Med Megatron tilbage 
og Starscream på vej med forstærkning står Autobots og Decepticons 
over for et gigantisk opgør. 

Michael Bay (Armageddon, 1998, Transformers, 2007) instruerer atter de 
kampklare kæmperobotter i endnu en spektakulær storfilm, hvor der er 
skruet helt op for actioneffekterne.

Læs om Megan Fox i Buzz på side 15
Tjek månedens Top 10 om robotter i film på side 46

96.3%

1865 
stemmer

org.titel Transformers: Revenge of the Fallen  instruktør Michael Bay 
land Frankrig  produktionsår 2009  spilletid 147 min. 
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aktuelle filmtransformers: de Faldnes Hævn

vinD feDe præmier fra uniteD international pictures’ 
Transformers: De falDnes Hævn!

Robotterne er tilbage i Transformers: De Faldnes Hævn, der har premiere den 
24. juni. Vi udlodder 5 præmier, som er en samlet pakke med følgende indhold:

// 2 fribilletter til Transformers: De Faldnes Hævn
// 1 superfed actionfigur fra Hasbro
// 1 notesbog
// 1 paraply med motiv fra filmen

For at vinde i konkurrencen skal du besvare følgende spørgsmål:

Hvad hedder lederrobotten for de gode Autobots?
1 Optimus Prime 2 Bumblebee 3 Ironhide

      Send en SMS til 1225 med et af følgende svar: 
      kino 1, kino 2, eller kino 3

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

se filmens trailer på www.transformersfilmen.dk

konkurrence
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Crossing 
Over

over grænsen

premiere 26. juni Harrison Ford er tilbage i en stærk rolle i Crossing Over, der fletter forskel-
lige historier sammen. Han spiller en betjent med speciale i immigration. 
Han har dog én alvorlig fejl - han har sympati for de selvsamme mennesker, 
som han skal finde og sende ud af USA. 

Hans makker, iransk-amerikanske Hamid (Cliff Curtis) virker kun de-
dikeret til sit job, så han kan vise overfor sin familie, hvor vigtigt det er at 
være amerikaner. Samtidig forsøger en forsvarsadvokat (Ashley Judd) at 
forhandle sig frem til en ny familie for et forældreløst barn. En ung jødisk 
mand (Jim Sturgess) forsøger at bruge sin religion til at skaffe et job. Og 
Cole Frankel (Ray Liotta) bruger sin position, som godkender af Green 
cards, til at tvinge en smuk, australsk model (Alice Eve) til nogle krænk-
ende positioner.

Crossing Over er en multiplotfilm i stil med Crash (2004) om immigranter 
af forskellig nationalitet - om kampen for at opnå en lovlig tilværelse i Los 
Angeles. Filmen handler om grænser, dokumentfalskneri, asyl og vejen til 
et Green card.

aktuelle film Crossing over

81%

54 
stemmer

org.titel Crossing over  instruktør Wayne Kramer 
land USA  produktionsår 2009  spilletid 113 min. 
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aktuelle film the Burning plain // en kvinde i Berlin

the Burning Plain

en kvinde i Berlin

To oscarvindere og stortalenter

Kontroversielt krigsdrama

Fortid og nutid påvirker hinanden på helt 
særlige måder for en række mennesker, der 
er spredt i tid og rum: Mariana (Jennifer 
Lawrence) er en 16-årig pige, der bor ved 
den mexicanske grænse og prøver at komme 
overens med sine forældre, hvis forhold bliver 
værre og værre; den selvdestruktivt triste 
Sylvia (Charlize Theron, Oscar for Monster, 
2003) arbejder på en fornem restaurant og 

må gennem en følelsesmæssig rejse for at blive fri fra en synd fra 
sin fortid; Gina (Kim Basinger, Oscar for L.A. Confidential, 1997) 
kaster sig ud i en stormfuld, forbudt affære; mens den sårbare 
teenager Maria (Tessa Ia) krydser grænser for at genforene sine 
fremmedgjorte forældre. 

Instruktøren Guillermo Arriaga skrev manuskript til succeserne 21 
Grams (2003) og Babel (2006). Billedsiden er skabt af Robert Elswit, 
der også gav visuel form til There Will Be Blood (2007).

En kvinde i Berlin bygger på bogen af 
samme navn og giver en hudløs og voldsom 
beretning om et af krigens hidtil største 
tabuer om overlevelsesstrategier, ofre og 
bødler.

I 1945 skrev en ung anonym kvinde dagbog 
og beskrev krigens sidste måneder i det 
sønderbombede Berlin.

Eine Frau in Berlin udkom første gang i Tyskland i 1959 og blev 
mødt med forargelse og vrede, fordi den blev betragtet som en 
krænkelse af tyske kvinder. Da den blev genudgivet i 2004, var 
det med lige så stor bevågenhed.

Max Färberböck har både instrueret og skrevet, og han har ti-
ligere haft stor succes med den anmelderroste og prisvindende 
film Aimeé & Jaguar (1999).

Den anonyme kvinde spilles af Nina Hoss. 

premiere 26. juni

premiere 26. juni

info

info

org.titel The Burning Plain  instruktør guillermo Arriaga 
land USA, Argentina  produktionsår 2008  spilletid 106 min. 

org.titel Anonyma: Eine Frau in Berlin  instruktør Max Färberböck
land Tyskland, Polen  produktionsår 2008  spilletid 131 min. 

f
o

to
 m

ir
ac

le
 F

ilm

f
o

to
 s

ca
nb

o
x

Drama

Drama/KrigsFilm

38



annonce

PERFORAMA
Forrygende kvalitets-satire 

kendt fra DR2 med Danmarks 
skarpeste stand-up komikere 

og skuespillere.

Glæd dig til DR2s store serie 
om hverdagens (uheldige) 

anti-helte.

Tag del i festlighederne i
6 morsomme, velspillede 

afsnit med bl.a. Mia Lyhne 
og med Anders Matthesen 

i de altoverskyggende 
hovedroller.

HOW TO LOSE FRIENDS
’Ugly Betty’ møder ’Devil Wears Prada’ 
Forrygende, stjernebesat komedie med 
bl.a. Simon Pegg, Kirsten Dunst, Megan 
Fox, Gillian Anderson og Jeff Bridges. 
“En morsom guide til, hvordan man
ikke begår sig I medieverdenen”

Jyllandsposten

VOR HERRE BEVAR’S
Intelligent, provokerende og vildt morsom.
Hvad tror du på? Hvorfor tror du og hvorfor 

har du behov for at tro? Kan man være 
et godt menneske uden troen på Gud? Er 

religion et kald eller en sindslidelse? 
Tag med på en forrygende rejse med en af 
Amerikas sjoveste komikere, Bill Maher. 

Instrueret af Larry Charles
 – manden bag ’Borat’.

WHAT JUST HAPPENED
Ny forrygende komedie m. 

HOLLYWOODS STØRSTE STJERNER 
af den Oscarvindende instruktør bag 

‘Good Morning Vietnam’ og ‘Rainman’ 
Oplev bl.a. Sean Penn, Bruce Willis, 

Robin Wright Penn og John Turturro på 
slap line i selskab med

Robert de Niro.

SOMMERENS SJOVESTE DVD’ER

PERFORAMA
Forrygende kvalitets-satire 

kendt fra DR2 med Danmarks 
skarpeste stand-up komikere 

og skuespillere.

Glæd dig til DR2s store serie 
om hverdagens (uheldige) 

anti-helte.

Tag del i festlighederne i
6 morsomme, velspillede 

afsnit med bl.a. Mia Lyhne 
og med Anders Matthesen 

i de altoverskyggende 
hovedroller.

HOW TO LOSE FRIENDS VOR HERRE BEVAR’S WHAT JUST HAPPENED

På utallige 
opfordringer!

Hele serien
fra

– nu på DVD!
fra

Perforama_ann_CAT.indd   1 25/05/09   15:46:36
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orD tina Jøhnk Christensen interview Christian Bale foto sony Pictures 

terminator
/salvation
Christian Bale giver altid sig selv 100 % til sine roller.  de 
bliver som en slags besættelse for ham. det skete også 
under optagelserne til Terminator Salvation, hvor han spiller 
den revolutionære John Connor.

intense christian Bale
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et kan godt være, at instruk-
tøren McG erindrer sit første 
møde med Christian Bale 
som værende foregået i en 
pub i London. Men sådan 

husker den britiske skuespiller det ikke. 
Han havde flere gange sagt nej til at med-
virke i Terminator Salvation, men indvil-
ligede endelig til at have en samtale om 
projektet.
”Det var bestemt ikke en pub,” udbry-
der Christian Bale og griner ironisk. ”Det 
kan godt være, at han gik direkte på pub 
bagefter, fordi jeg sagde nej. Måske fik 
han et par drinks senere, men mødet 
foregik i en form for Hare Krishna sted, 
hvor der absolut ikke var alkohol. Han 
opførte sig så pænt, han overhovedet 
kunne, og vi havde en god samtale.”

Men Christian Bale sagde stadig nej tak til 
at deltage i Terminator-filmen, der var kendt 
som en ‘franchise’ med Arnold Schwar-
zenegger som frontfigur. Han følte ikke, at 
manuskriptet var stærkt nok. Desuden øn-
skede han ikke at være en del af en franchise.
”Jeg foretrækker ordet ’mytologi’. ’Fran-
chise’ lyder så forretningsagtigt, mens 
mytologi handler om selve historien,” 
forklarer Christian Bale om sine forbe-
hold for at medvirke. ”Jeg var 17 år gam-
mel, da jeg så den første film, og jeg kan 
tydeligt huske atmosfæren af spænding 
i hele biografen. Men det var vigtigt for 
mig, at vi bragte noget nyt til mytologien 
og ikke bare gik i de samme sko.”
Da det var på plads, var Christian Bale 
klar til at blive en del af mytologien, så 
han tog til New Mexico for at indtage rol-
len som John Connor.

En gal hund
Filmen foregår i en post-apokalyp-
tisk verden i 2018, og det er Connors 
skæbne, at han skal være den revolu-
tionære leder og kæmpe mod Skynet og 
deres Terminator-hær.
”Han er opvokset med byrden, at han 
kender sin skæbne som leder,” forklarer 
Christian Bale om Connor. ”Han har arvet 
en vis intensitet fra sin mor - en kvalitet 
som ligner en gal hunds. Han er nødt til at 
tage nogle kompromitterende valg, som 
går imod alt, hvad han tror på, og alt hvad 
han har lært, er rigtigt og forkert. Så vi 
oplever ham som en vred mand. Han er 
sårbar og frustreret over at befinde sig i 
den situation.”

D

John Connor er 
sarah Connors søn, 

og hun er en gal 
hund. hun er en 

vanvittig kvinde. 
Han har arvet det. 

det skal man jo 
kunne se. det var 

bare beklageligt, at 
jeg ikke stoppede 
det. Jeg satte ikke 

bremserne i. det 
skulle jeg have gjort.

CHristian Bale om sit 
raserianFalD Under 

optaGelserne til 
terminator salvation.

Det var blandt andet den krævende in-
tensitet, som John Connor oplever, der fik 
Christian Bale til at gå lettere amok under 
indspilningerne. Han indspillede en scene, 
hvor Connor skulle tage en beslutning, 
som det var nærmest umuligt for ham at 
tage. Han er på usikker grund, og han er 
bange for at lave sit livs største fejltagelse.
”Det var en blanding af mig og den scene, 
vi var i færd med at indspille,” forklarer 
Christian Bale om sit vredesudbrud, der 
endte med at blive underholdning på 
populære internetsider som YouTube. 
”John Connor er Sarah Connors søn, og 
hun er en gal hund. Hun er en vanvittig 
kvinde. Han har arvet det. Det skal man jo 
kunne se. Det var bare beklageligt, at jeg 
ikke stoppede det. Jeg satte ikke brem-
serne i. Det skulle jeg have gjort.”
Men det overraskede Christian Bale, at der 
kom så meget opmærksomhed på hans 
person. Han anser ikke sig selv som en 
berømthed, som folk gider læse om. Det 
gjorde Arnold Schwarzeneggers body-
guards tilsyneladende heller ikke, for de 
genkendte ham ikke, da han tilfældigt mødte 
Californiens guvernør på en parkeringsplads.
”Da jeg ville gå over til ham og snakke 
med ham, råbte hans bodyguards ’get 
down’. Jeg måtte råbe til dem, at vi rent 
faktisk havde mødtes før. Så efter al 
den postyr, fik vi endelig mulighed for at 
snakke lidt om Terminator.”

Intensitet
Det er ikke, fordi Christian Bale på nogen 
måde er uhøflig eller ikke imødekom-
mende. Alligevel virker den 35-årige 
skuespillers fremtoning særdeles intimi-
derende, da kino.dk møder ham i Beverly 
Hills. Hans blik møder først dit, når han af-
slutter sine lange svar og så stirrer han så 
direkte, at man føler, man bliver gennem-
boret af hans blå øjne. Det er blandt andet 
denne intensitet, der gør ham til den karis-
matiske skuespiller, han er.
”Jeg elsker at blive fuldkommen besat 
af rollen, ellers virker det ikke,” fortæller 
Christian Bale. ”Man er nødt til at leve sig 
ind i det hundrede procent. Jeg nyder 
det. Jeg tror, at jeg er lykkeligst, når jeg 
bliver som besat af noget - det gælder 
forhold, familien, hobbies, osv. Jeg føler, 
at jeg virkelig lever livet på det yderste i 
disse øjeblikke.”
Christian Bale er kendt for sin alsidige 
karriere. For nylig medvirkede han i 
Christopher Nolans The Prestige (2006), 



/Public Enemies (2009) 
gangsterfilm, hvor Christian 
Bale spiller sammen med 
Johnny Depp. Dansk premiere 
3. juli.

/Killing Pablo (2009) 
Biografisk film om gang-
steren Pablo escobar, hvor 
Bale spiller sammen med 
Javier Bardem og edgar 
ramirez.

/The Fighter (2011) 
Boksefilm med Bale og mark 
Wahlberg.

/Prisoners (2011) 
mark Wahlberg er atter med-
spilleren i en kommende film 
af Bryan singer, der også har 
givet os X-Men (2000) og 
Operation Valkyrie (2008).

/Terminator 5 (?) 
Jep, der er planer om endnu 
en Terminator-film, hvor Bale 
fortsætter sin rolle som John 
Connor.

/Batman 3 (?) 
rygterne vil vide, at Bale 
endnu engang er klar til at 
trække i flagermuskostumet 
og bekæmpe gotham Citys 
underverden.

CHRiSTiAN BALES 
kommenDe film
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denser, og jeg var nysgerrig efter at se, 
om de havde ret: ’Kan det virkelig betyde, 
at jeg aldrig får tilbudt arbejde igen?’”

Desuden giver han sig som sagt hund-
rede procent. I juli 2003 tabte han sig 30 
kilo for at spille den frustrerede Trevor 
Reznik, der lider af søvnløshed i The 
Machinist. Han vejede bare 54 kilo og 
lignede et omvandrende skelet. Blot 
fem måneder senere havde han trænet 
vægtløftning og spist som en løve, så 
han var klar til Christopher Nolans Bat-
man Begins med en kropsvægt på 110 
kilo. Året efter tilbragte han tre måneder i 
Thailand med Werner Herzog for at spille 
udsultet krigsfange i Rescue Dawn.
”Jeg har altid respekteret og set op til 
mennesker, som giver sig meget mere 
end normen. Folk, der overtræder tærsk-
len, hvor det ikke længere er komfortabelt. 
Folk, der glædeligt befinder sig i ukomfort-
able og smertefulde zoner, hvorvidt det er 
psykisk eller fysisk, for at gøre arbejdet. 
Det skal selvfølgelig være med den intel-
ligente bagtanke, at det handler om selve 
resultatet: Det, der virker for filmen.”

Walisisk blod
Christian Bales accent varierer ligeså 
meget som hans filmroller. Det ene øjeblik 
taler han med tyk sydamerikansk accent, 
og det næste bærer hans sprog præg af 
hans britiske herkomst. Han er født i byen 
Haverfordwest i 1974, men familien flyt-
tede konstant fra sted til sted, så han kan 
tælle 15 huse som sine barndomshjem. 
Hans far var pilot og hans mor arbejdede 
blandt andet i underholdningsbranchen.
”Min mor hader, når jeg snakker om det,” 
udbryder han leende. ”Men hvordan kan 
et barn på seks-syv år glemme, at ens 
mor optræder i klovnedragt og driver 
rundt med tigre og elefanter i et cirkus? 
Det er helt klart det mest mindeværdige 
job, hun har haft i mine øjne.”

Christian Bale var kun 13 år gammel, da 
han slog 4000 unge håbefulde skuespil-
lere og fik rollen i Steven Spielbergs So-
lens Rige (1987). Han anede ikke, hvem 
Spielberg var og var ikke synderligt im-
poneret. Men filmen blev blandt andet 
optaget i Spanien og Shanghai, og den 
unge skuespiller var begejstret for at 

James Mangolds western 3:10 to Yuma 
(2007), Todd Haynes kritikerroste portræt 
af Bob Dylan I’m Not There (2007) og 
senest Nolans The Dark Knight (2008).

”Ind imellem er det fedt at medvirke i en 
rollercoaster-film, hvor der bliver råbt og 
skreget, og hvor man føler, man har noget 
tilfælles med dem, der ser filmen. Andre 
gange vil jeg lave film, hvor det er ligesom 
at sidde og læse en bog alene eller lytte til 
et personligt stykke musik. Jeg keder mig, 
hvis jeg laver den samme film igen og igen.”
Christian Bale er kendt for at tage chan-
cer. Han vælger ikke film, der nødven-
digvis vil fremme hans karriere. Film som 
American Psycho (2000), Rescue Dawn 
(2006), The Machinist (2004) og I’m Not 
There, hører til denne kategori. 
”Mange sagde, at der var en stor risiko 
ved at indspille den film, og det fandt 
jeg ret morsomt,” siger Christian Bale 
om American Psycho, som var baseret 
på Bret Easton Ellis’ sarkastiske og eks-
trem voldelige roman, der kritiserede den 
overfladiske, amerikanske yuppie-kultur. 
”Jeg har altid haft selvdestruktive ten-
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Jeg har altid haft 
selvdestruktive 

tendenser, og 
jeg var nysgerrig 

efter at se, om 
de havde ret: 

’kan det virkelig 
betyde, at jeg 

aldrig får tilbudt 
arbejde igen?’

komme på eventyr ligesom sin far. David 
Bale havde nemlig fortalt den ene fan-
tastiske historie efter den anden fra den-
gang, han var barn, hvor han løb hjem-
mefra som 13-årig og først slog sig ned 
i Egypten og Caribien. Han døde af en 
hjernesvulst i 2003, men hans livsstil har 
haft stor indflydelse på sønnen. 

”Den nomadiske livsstil, man har som 
skuespiller, har jeg det helt fint med. Det 
har jeg efter min far,” forklarer Christian 
Bale, der befinder sig flere måneder i træk 
hjemmefra, når han indspiller film verden 
over. ”Min far var komplet skruppelløs. 
Han hoppede på en båd, fik et job og 
sprang af i hvilken som helst havn, der be-
hagede ham. Han gjorde det helt på egen 
hånd, og det lød helt fantastisk. Som ung 
mand tænkte jeg: ’Hvorfor sidder jeg her i 
denne snuskede by i fucking England og 
drikker mig fuld med vennerne?’”
I dag bor den 35-årige skuespiller fast i Los 
Angeles sammen med sin kone Sibi Blazic 
- som var assistent til Winona Ryder, da de 
indspillede Little Women sammen i 1994 - 
og sin lille datter Emmaline på fire år. Men 

familien er altid med far ude at rejse, når 
han skal optage film i udlandet. De var 
også med i den barske thailandske jun-
gle, hvor Christian Bale befandt sig un-
der optagelserne til Rescue Dawn, selvom 
Emmaline kun var seks måneder gammel.

”Jeg nyder det endnu mere, når jeg ved, 
at jeg har min datter ved hånden. Jeg har 
stor tilfredsstillelse ved, at hun også op-
lever disse eventyr. Det værste i verden er 
at udgøre et dårligt eksempel for sit barn.”
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1987tid 2000 2004 2005 2006 2009

Solens Rige

American Psycho

The Machinist

Batman Begins

Rescue Dawn

Terminator Salvation

CHristian Bales 
fysiske uDviklinG
igennem sin karriere har Christian Bale svinget utro-
ligt meget i vægt og fysik fra sin barnerolle i Solens 
rige til den rå muskelstyrke i Batman Begins. Her er 
et udpluk af hans mest bemærkelsesværdige roller 
og deres fysiske fremtoning.



orD daniel Bentien top 10 robotter i film

Hvad er egentlig sejere end en robot? disse ofte intelligente maski-
ner, der kan tage form fra alt fra en støvsuger til en tro kopi af et 

menneske, er nogle af de mest bemærkelsesværdige… øh, per-
sonligheder i film. kino.dk præsenterer vores bud på de ti fedeste 

robotter i filmhistorien.
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KENDT FRA Star Wars-film (1977-2005), 
serier, bøger, computerspil mv.
TyPE Astromech droid
KENDETEGN Ligner en støvsuger, men 
kan både være en bedste ven og en 
farlig fjende.
SPECIELLE EGENSKABER Indbygget 
projekter, raketter i benene til flyvning, over-
sætter og bryder koder.
CITAT ”Bib, bob, beeeep!”

r2-D2

er Du eniG i vores top 10?Gå ind på www.kino.dk 
og sammensæt din egen top 10 

over de sejeste robotter på film.
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KENDT FRA Transformers 1-2 (2007-09)
TyPE Autobot/Autonomous Robotic Organism.
KENDETEGN Kæmpestor rød-, hvid- og 
blå-farvet lederrobot af Autobotterne, de 
gode Transformers.
SPECIELLE EGENSKABER Kan forvandle 
sig fra robot til en lastbil på et splitsekund.
CITAT ”It’s been an honor serving with 
you all. Autobots, roll out!”

optimus prime

KENDT FRA RoboCop 1-3 (1987-93)
TyPE Cyborg
KENDETEGN To meter høj metalbelagt 
politimand med hjelm. 
SPECIELLE EGENSKABER Panserkrop, 
kæmpepistol, der automatisk springer ud 
af benet. Senere modificeret hånd med 
indbygget flammekaster og maskinpistol.
CITAT ”Dead or alive, you’re coming with me.”

robocop

KENDT FRA Metropolis (1927)
KENDETEGN Maschinenmensch (Men-
neskerobot)
SPECIELLE EGENSKABER Forvandles til 
en tro kopi af filmens heltinde Maria. 
CITAT ”There can be no understanding 
between the hand and the brain unless 
the heart acts as mediator.” (engelske 
mellemtekster oversat fra tysk)

maria

KENDT FRA Terminator 1-3 (1984-03)
TyPE Cyborg. 800-serien, model 101
KENDETEGN Har umanerligt mange 
lighedstræk med en østrigsk bodybuilder.
SPECIELLE EGENSKABER Effektiv 
dræbermaskine med overmenneskelig styrke 
og metalskelet. Behersker alle våben til perfek-
tion, men bruger ofte et oversavet jagtgevær, en 
pistol med lasersigte eller en granatkaster.
CITAT “I’ll be back” og “Hasta la vista, baby.”

terminator 

KENDT FRA WALL-E (2008)
TyPE Affaldsrobot
KENDETEGN Udtryksfuld lille robot med 
larvefødder
SPECIELLE EGENSKABER Skal rydde 
op efter menneskeheden på en fremtidig, 
gold Jord. Derfor er han udstyret med en 
smart funktion, der gør affald kompakt.
CITAT ”WAAALL-EEE” og ”Eeeee… va.”

wall-e

KENDT FRA Kampen på dødskloden 
(1956), men også andre film og serier
TyPE Robot
KENDETEGN Ligner en Michelin-mand 
med en bizar, elektronisk hjelm.  
SPECIELLE EGENSKABER Kan udregne 
alverdens ting og sager, oversætte 188 
sprog og må ikke slå mennesker ihjel.
CITAT ”Quiet please. I am analyzing.”

robby the robot

KENDT FRA Rumrejsen år 2001 (1968)
TyPE Heuristically programmed ALgorith-
mic Computer… yes. 
KENDETEGN Taler med høflig rigsen-
gelsk dialekt. Har et rødt kameraøje.
SPECIELLE EGENSKABER Kan styre 
rumskibet Discovery
CITAT ”I know you and Frank were plan-
ning to disconnect me, and I’m afraid that’s 
something I cannot allow to happen.”

hal 9000 

KENDT FRA Blade Runner (1982)
TyPE Replikant.
KENDETEGN Lyst hår, massiv kropsfysik.
SPECIELLE EGENSKABER Overmen-
neskelig styrke.
CITAT ”Chew, if only you could see what 
I’ve seen with your eyes.”

roy Batty

KENDT FRA Aliens (1986), Alien 3 (1992)
TyPE Android
KENDETEGN Menneskeskikkelse, men 
bløder en mælkelignende væske.
SPECIELLE EGENSKABER Intelligens, 
i stand til medfølelse og sindssyg hurtig 
med en kniv.
CITAT ”Believe me, I’d prefer not to. I may 
be synthetic, but I’m not stupid.”

lance Bishop 341-B



f
o

to
 C

hristian G
eisnæ

s



orD daniel Bentien interview/portræt lars von trier

Det
vanD-
DelenDe 
Geni
/lars von trier

Den danske filminstruktør lars von Trier har 
siden gennembruddet i 1980erne skabt stor 

opmærksomhed om sine film - og måske endnu 
større om sin person. Kino.dk portrætterer 
filmskaberen i anledning af en samtale om 

hans nyeste film antichrist.
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n film skal være som en sten i 
skoen,” har Lars von Trier en-
gang udtalt. En rammende 
kommentar fra den 53-årige 
københavnske instruktør. Trier 

er typen, der deler vandene, og han har 
altid haft blik for det provokerende, det 
anderledes, det stilskabende og det forny-
ende. Som de utilslørede sexscener i Idiot-
erne (1998) eller de religiøse overtoner i 
Breaking the Waves (1996). Nogen - især 
de filmvidenskabelige akademikere og det 
bredt kunstfilminteresserede publikum - 
kan tydeligt se instruktørens genialiteter, 
mens andre finder ham krukket, excentrisk 
og provokerende for provokationens skyld. 
Uanset, hvad man måtte mene om Trier, er 
han den mest markante danske filmskaber 
siden hans forbillede Carl Th. Dreyer, der 
lavede film for over 60 år siden.

En ny Trier-film har konsekvent skabt op-
mærksomhed - ikke mindst i udlandet. 
Kombinationen af hans umiddelbart selv-
iscenesættende fremtoning og de kunst-
nerisk kompromisløse film har givet pote 
på Filmfestivalen i Cannes, hvor han har 
været nomineret til priser for otte af sine 
film. En enkelt gang har han vundet hoved-
prisen De Gyldne Palmer for Dancer in 
the Dark i 2000, som tilmed er den mest 
indtjenende danske film med 40 millioner 
dollars på verdensplan. En international in-
struktørstjerne uden sidestykke i Danmark. 

Bygger på en depression
Desværre er der en bagside af medajlen 
på det personlige plan. For selvom kri-
tikerne ofte har været på Triers side, 
har der været enkelte svipsere, og sidste 
gang, det skete, gik det fælt galt. Hans 
komedie Direktøren for det hele fik mid-

delmådige anmeldelser i 2006, og i den 
periode løb Trier ind i en depression, der 
sendte ham ned i et mørkt hul. Heldigvis 
har han formået at vende nedturen, så 
den kunne fungere som kreativ drivkraft 
for hans nyeste film Antichrist: ”Filmen er 
knyttet til en depression, jeg havde i peri-
oden omkring Direktøren for det hele, der 
blev sablet ned. Man kan sige, at depres-
sionen er blevet til en farvefilm, og jeg 
kunne bruge de negative oplevelser posi-
tivt,” fortæller Lars von Trier til kino.dk.

Det er dog ikke første gang, Trier har 
været nede med flaget. Han har haft 
nogle gevaldige, personlige ups and 
downs, og hans ydmyge måde at fortælle 
om depressionerne peger i retning af selver-
kendelse nærmere end selviscenesættelse. 
”Under produktionen af Antichrist har jeg ar-
bejdet på 50 til 60 procent. Jeg føler mig som 
Mickey Rourke, som er kommet tilbage - det 
går langsomt, men sikkert mod toppen,” 
beretter Lars von Trier optimistisk.

Original gyser
Antichrist havde premiere i Cannes den 
13. maj og handler om et ægtepar, der 
flytter på landet for at bearbejde deres 
barns død. Her finder de ud af, at ond-
skaben lurer i naturen omkring dem. 
Det er en gyser, men en original én af 
slagsen, for ligesom hans tv-serie Riget 
rammer Trier sjældent en klassisk Holly-
wood-genre rent. De får altid et tydeligt 
Trier-præg. Willem Dafoe og Charlotte 
Gainsbourg spiller hovedrollerne, eller 
rettere sagt rollerne, for der er kun de to 
skuespillere i filmen. ”En af præmisserne 
for filmen var, at der kun skulle være to 
skuespillere,” fortæller Trier.

Det er et klassisk træk fra den kom-
promisløse instruktør at sætte nogle 
benspænd og begrænsninger for sine 
film. Det gjorde han og instruktørkolle-
gaen Thomas Vinterberg til et regulært 
filmkoncept, da de i 1995 skabte Dog-
me95. Dogmebølgen satte dansk film 
på verdenskortet på grund af den nøgne 
stil med håndholdt kamera, improviseret 
skuespil og mange forbudte filmvirke-
midler så som kunstigt lys. Antichrist er 
ingen Dogmefilm, men den blander de 
rystede, pågående billeder fra Dogme 
med dybt stiliserede rædselsscenarier. 

Selviscenesættelse eller 
ægte kærlighed?
”Antichrist er en tilbagevenden til nogle 
af de temaer, der optog mig tidligere i mit 
liv,” siger Trier og forklarer: ”Da jeg var 
ung, var jeg meget optaget af den sven

Jeg føler mig som 
mickey rourke, som er 
kommet tilbage - det 

går langsomt, men 
sikkert mod toppen

e
Født lars trier den 30. april 

1956 i københavn.

Har fire børn, to med sin første kone 
Cæcilia Holbek trier og to med sin 

nuværende Bente Frøge.

tilføjede det adelige ’von’, da han gik 
på den danske Filmskole.

debuterede med spillefilmen 
Forbrydelsens element i 1984.

Har instrueret i alt 11 spillefilm.

modtog de Gyldne palmer i Cannes i 
2000 for Dancer in the Dark. efterføl-

gende tilbød selveste steven spiel-
berg, at trier kunne instruere en film i 

Hollywood - et tilbud trier afslog.

det er gået op og ned for lars von trier 
herhjemme i danmark, og Dancer in 

the Dark solgte over 180.000 flere bil-
letter i danmark end Direktøren for det 

hele (2006). i udlandet er hans stjerne 
stor: Dancer in the Dark er den danske 

film, der har indspillet flest penge.

larsvontrier
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Charlotte Gainsbourg og lars von trier under optagelserne til Antichrist
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Debatskaberen
Lars von Trier har flere gange skabt røre i 
den hjemlige andedam med kontroversi-
elle udtalelser og holdninger, og han har 
aldrig lagt skjul på, at hans kommunis-
tiske opvækst har præget hans politiske 
holdninger. Fx støttede han idéen om 

ske dramatiker August Strindberg, som 
har et opgør med kvinderne i blandt 
andet sit mest kendte skuespil, Fröken 
Julie. Det har jeg også i mine film, og 
det er et tema, jeg vender tilbage til 
igen. Antichrist foregår i et naturmiljø, 
der visuelt minder om de billeder, vi 
ser i den russiske instruktør Andrej 
Tarkovskijs film. Filmen er en blanding 
mellem Strindberg og Tarkovskij.”

Typisk Trier at identificere sig med de 
allerstørste kulturpersonligheder, vil der 
sikkert være nogen, der tænker. Igen en 
grund til at han skiller vandene blandt 
biografpublikummet. En påtaget finkul-
turel tilgang? Eller et genis stræben efter 
inspiration? Og hvad med de offentligt 

kendte depressioner? Og forbierne, der 
bl.a. betyder, at han kører til Cannes i en 
specielbygget campingvogn. Er det hele 
bare selviscenesættelse? 

”Jeg tror meget lidt på strategi og selv-
iscenesættelse,” understreger Trier og 
fortsætter: ”En beregnende tilgang, der 
aldrig har været mit formål. Man skal el-
ske den film, man laver, og nogle gange 
kommer der kvalitet, og nogle gange 
kommer der ikke kvalitet.”

Pornoskuespilleren Horst
Selviscenesættelse eller ej, Lars von 
Trier har blik for det kontroversielle, og 
han går aldrig på kompromis. I Antichrist 
blev han i nogle scener nødt til at bruge

det gik så op for 
mig, at jeg skulle 
sige til, når han 
skulle komme. 
det er sådan, 
man arbejder i 
pornofilm, hvor 
man er vant til, 
at instruktøren 
siger god for 
cum-shottet.

lars von trier anses for at være en original filmkunstner, men også 
en nyskaber har brug for inspiration. Her er et udpluk af de vigtigste.

august strindberg (1849-1912)
Den svenske dramatiker optog Trier 
i sine unge år. Hans værker er hyldet 
som nogle af de største i skandi-
navisk litteratur, og bl.a. Fröken Julie 
står som et mægtigt mesterværk.

Bertolt Brecht (1898-1956)
inspirationen fra den tyske dramatiker 
og teoretiker er allertydeligst i Dogville 
(2003) og Manderlay (2005), hvor 
handlingen udspiller sig på et gulv 
med kridtstreger. Det medfører en 
fremmedgørelse fra filmen - en stil som Brecht 
om nogen udbredte i sine teaterstykker.

carl th. Dreyer (1889-1968)
Danmarks største instruktør før Trier 
er Carl Theodor Dreyer. Hans film 
anses som nogle af de vigtigste i 
filmhistorien, og Trier låner Dreyers 
tema om den pinte kvinderolle i sin 
såkaldte guldhjerte-trilogi.

andrej tarkovskij (1932-86)
Den russiske filminstruktør bag nogle 
af filmhistoriens mest anerkendte 
værker. Hans visuelle stil er dvælende, 
symbolsk, og i sine bedste øjeblikke er 
hans fotografering på højde med de 
største billedkunstnere nogensinde. 
Antichrist er dedikeret til Tarkovskij.

inspirationskilder

stand-in-personer, når der skulle filmes 
eksplicit nøgenhed og sex. Han husker 
en absurd situation fra optagelserne, 
hvor han ønskede at fange en ejakula-
tion på film. Derfor havde han hyret et 
par pornoskuespillere.

”Jeg havde hyret en porno-bodydouble 
ved navn Horst, da jeg skulle filme ejaku-
lationen. Der var så denne kvindelige 
pornomodel, der spillede den af på ham, 
men der skete ingenting! Hun sad og 
spillede den af på ham i et kvarter, og 
jeg tænkte, at manden har et problem, 
hvorefter Horst vente sig og kiggede på 
mig afventende: ’Hallo, er der nogen?’. 
’Ja, ja, jeg er lige her,’ svarede jeg.”

Efter et par humørfyldte grin fortsætter Trier:

”Det gik så op for mig, at jeg skulle sige til, 
når han skulle komme. Det er sådan, man 
arbejder i pornofilm, hvor man er vant til, at 
instruktøren siger god for cum-shottet. Så 
jeg sagde: ’Du må gerne komme’, og så 
kom han jo omgående. Det er jo ligesom 
det, de kan. Hvor skulle jeg vide det fra?”, 
spørger Trier hypotetisk og konkluderer, at 
han nu er uddannet til at gå ind i porno-
branchen, hvis det skulle være.
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lars von trier film
europa (1991)

tredje og mest tilgængelige film i triers Europa-trilogi 
er det hidtil mest stilistiske værk fra instruktøren og 

en dybt original skildring af tiden lige efter anden 
verdenskrig. toget i filmen hedder i øvrigt Zentropa 

ligesom triers filmselskab.

Breaking the waves (1996)
et symbolsk, religiøst drama om den skrøbelige, hårdt 
prøvede Bess (emily watson) og hendes lamme mand 
Jan (stellan skarsgård). den dokumentariske stil fore-

griber effektivt hans dogmefilm Idioterne.

Dogville (2003)
nicole kidman spiller Grace i dette intense, gribende 

drama, der udspiller sig på et sort gulv med hvide 
kridtstreger. mange mener, at han burde have mod-

taget de Gyldne palmer i Cannes for Dogville.
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lars von trier med willem dafoe under optagelserne til Antichrist

at kaste maling på tidligere statsminis-
ter Anders Fogh Rasmussen. For nogle 
år siden kritiserede han sine kolleger i 
det danske filmmiljø, Kim Fupz Aake-
son og Anders Thomas Jensen, for at 
være blevet så professionelle i deres 
manuskriptskrivning, at det personlige 
var totalt fraværende i deres film.

Ironisk nok har Anders Thomas Jensen 
været med til at skrive manuskript til Anti-
christ, eller som Trier selv formulerer det: 
”Han har ikke skrevet denne film. Hans 
film var helt anderledes. Han syntes, at 
det, jeg havde skrevet, var noget rod, 
hvilket jeg godt kan forstå,” siger Trier 
og uddyber: ”A.T. skrev filmen igennem 
tidligt, hvor jeg ikke selv havde mulighed 
for det. Han reddede projektet på et tids-
punkt, hvor jeg selv var nede med flaget, 
men han er ikke manuskriptforfatter på 
denne film. Nærmere en supervisor.” 
I en rosende tone bemærker Trier, at ”jeg 
har udtalt mig negativt før, men han er 
en pissedygtig manuskriptforfatter.” Så 
veltilpas virker Trier, og han ligner for 
alvor en mand, der er på vej tilbage til 
toppen, hvorfra han atter som en anden 
Moses kan dele vandene.
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orD daniel Bentien interview anders ‘anden’ matthesen
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anders ”anden” matthesen er en af dan-
marks mest alsidige komikere. Hans talent 

spænder fra stand-up comedy over rapmusik 
til teater. nu debuterer han som filminstruk-

tør med filmen Sorte Kugler, hvor han selvføl-
gelig selv spiller hovedrollen. 

Vi har talt med anden.
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amen, det har i mange år været min drøm 
at lave en komedie.” Sådan begynder 
stand-up-komikeren Anders Matthesen, 
også kaldet Anden, sin forklaring på, 
hvorfor han pludselig er begyndt at instru-
ere film. Ikke fordi det kan komme bag på 
nogen, at den 33-årige komiker kaster sig 
over noget hidtil nyt og uprøvet.

Ud over sine optrædener foran et lystigt 
stand-up-publikum, siden han blev num-
mer to til DM i stand-up i 1993, har Anden 
vist sig yderst kompetent som musiker 
og manuskriptforfatter. Både som sam-
tlige stemmer i animationsfilmen Terkel i 
knibe (2004) og som skuespiller på teatret 
i Simon: Spies, Skæg og Ballade, hvor 
han personificerede rejsekongen Simon 
Spies. Senest har han trukket fulde huse 
med sit stand-up-show Anden vender til-
bage, som brød alle grænser og spillede 
på Det Kongelige Teater i København.

Kan godt lide B-komedier
Da kino.dk møder den alsidige, elskede 
multikunstner, er det i forbindelse med hans 
nyeste projekt, filmen Sorte kugler. Anden 
viser sig i sine karakteristiske street-stil med 
hættetrøje og hængerøvs-bukser, selvom 
omgivelserne er formelle i det stilrene møde-
lokale hos kommunikationsrådgivnings-
selskabet People Group i København. Han 

fortæller om inspirationen til Sorte kugler:
”Jeg har især været meget glad for de 
amerikanske komedier, hvor det er én 
karakter, der driver komikken i filmen. Typisk 
de der B-komedier med Eddie Murphy og 
Jim Carrey, hvor man har nogen, der siger: 
’Hvad nu hvis der skete det og det? Hvad 
hvis du ikke må lyve osv.’ Dem har jeg altid 
godt kunnet lide - de komedier, der står ved, 
at det er hovedpersonen, der driver kome-
dien og ikke situationen, der skal være mor-
som. Så sådan en komedie havde jeg lyst til 
at lave. Og da muligheden bød sig, var det 
noget, jeg ville prøve kræfter med. Det har 
jeg jo ikke prøvet før,” siger Anders Matthe-
sen og drikker af sin vandflaske.

Mennesker der bitcher over regnen
Muligheden bød sig sidste år, hvor Nim-
bus spurgte, om Anders ville lave en film. 
Manuskriptet blev skrevet på en måned 
efter en inspirerende tur til Tyrkiet. Her ’jam-
mede’ han, som han selv siger det, sammen 
med sin mor og senere med vennen Nikolaj 
Peyk for at få gode råd til skrivningen.

I det hele taget er der flere venner og 
komiker-kolleger med i Sorte kugler, 
blandt andre Thomas Hartmann, Linda 
P. og Søren Rislund. ”Jeg har valgt at 
bruge folk, der ikke er kendte som skue-
spillere,” siger Anden, som også nævner, 
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at manuskriptet er skrevet til lige præcis 
disse komikere. Han synes, at denne til-
gang bibringer noget nyt og anderledes til 
det danske filmlandskab.

Anderledes er også plottet i Sorte kugler, 
der handler om ejendomsmægleren Alex 
Klein, spillet af Anders Matthesen, der 
ikke behandler sine medmennesker sær-
lig godt. Han er jaloux på sin succesrige 
kone og ænser dårlig nok sin opmærk-
somhedssøgende datter. Alex er fra Bal-
lerup, og Anders selv er fra Albertslund. 
Tilfældighed?

”Han har nogle af mine sider også. Men 
han er måske mere en karikatur på, hvor-
dan det almindelige menneske ser på 
verden. Altså, jeg synes godt nok ikke, 
at jeg er den værste til det. Jeg ser en 
del mennesker omkring mig, som bitcher 
over… regnen. Eller, du ved, andre ting, 
man ikke kan lave om,” siger Anden med 
et filosoferende ansigtsudtryk.

Dårlig karma
”Jeg vil fortælle en historie om det der med 
forkert fokus - det synes jeg ikke, at jeg er 
slem til, så på den måde minder jeg ikke om 
Alex. Selvom det selvfølgelig kommer ud 
på min måde, fordi jeg spiller ham, og hans 
sarkasme kan godt minde om min. Men jeg 
synes ikke, at jeg har et negativt livsfokus.”

Temaerne føles meget Matthesenske, og 
han har flere gange ytret sine holdninger 
om livet, der er inspireret af buddhistisk 
filosofi og litteratur. Det handler blandt an-
det om at bruge sin energi positivt, hvilket 
Alex er virkelig dårlig til: ”Fra at have en 
hel masse ting og superoverskud og en 
masse ting i livet, som Alex bare ikke kan 
se, til at have ingenting, men være super-
lykkelig. Man får lige nøjagtigt det, man 
fokuserer på. Det er min evige kæphest og 
derved også mit fingeraftryk på filmen. Tit-
len Sorte kugler er min måde at sige dårlig 
karma på, og på et tidspunkt i filmen op-
træder et livshjul, der er taget direkte ud af 
den buddhistiske filosofi.”

Andens projekt
Anders Matthesen er både instruktør, 
manuskriptforfatter og skuespiller i fil-
men. Det betyder selvfølgelig, at han 
kunne præge, hvordan resultatet kom 
til at se ud, og han har haft stor su-
verænitet. ”Joakim Höglund er teknisk 
instruktør, og han har løftet en stor del 
af læsset. Han har haft ansvaret for, at 
scenerne blev filmet rigtigt, og han har 
haft det ansvar at kommunikere ud til 
filmholdet, hvor kameraet skulle stå osv. 
Så jeg har ikke haft så meget ansvar, som 
man måske normalt har som instruktør, 
men fuld suverænitet. Skal den være rød 
eller blå? Skal vi tage den igen? Det er jo 

jeg brækker 
mig over at 

se de samme 
folk i forskel-

lige ting

“

Det har anDen Bl.a. lavet

Comedy Casper og Mandrilaftalen, 
Den ægte vare, 9 års jubilæum, Anden 
paa coke?, Anden vender tilbage.

radio Hvad snakker du om, Terkel i knibe

Cd’er Terkel i knibe, Soevnloes

tv Jul på Vesterbro

skuespil Rene hjerter (film) og Simon: 
Spies, Skæg og Ballade (teater)
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luksus, ha, ha,” griner Anden flabet.
Anden havde sin første filmrolle i Kenneth 
Kainz’ Rene hjerter i 2006. Dengang vid-
ste han ikke meget om at lave film, og hver 
gang han kom på arbejde, fik han at vide, 
hvad han skulle gøre. ”Nu har jeg været 
med helt fra bunden. Siddet med en teg-
ner og lavet storyboard, været sammen 
med casteren og siddet og tænkt: ’Skal 
det være det ene smykke eller det andet?’ 
Hver eneste ting i filmen har jeg godkendt. 
Og det er en stor forskel fra Rene hjerter.”

Vil lave en Scorsese-film
Rollen som filminstruktør har heldigvis 
gjort et positivt indtryk på Anders Mat-
thesen, der meget gerne vil lave flere 
film: ”Jeg synes, at det har været virkelig 
spændende og sjovt. Og jeg er egentlig 
også glad for resultatet. Jeg tænker, at 
med de ting, jeg ved nu, kunne jeg lave 
en endnu bedre film næste gang. Og 
sådan er det jo rigtig godt at have det,” 
siger Anden optimistisk. 

Han er allerede i gang med at skrive 
nogle nye ting: ”Men det er en større 
ting, der nok skulle have lidt støtte. Det 
er klart, man bliver jo grådig lige plud-
selig: ’Så vil jeg lave en Scorsese-film,’ 
tænker man. Det er vildt fedt at se sine 
idéer vokse fra en lille tanke, frem til 

der kommer rulletekster på og musik i 
baggrunden.”
”Det var ret fedt at arbejde sammen med 
40 mennesker, som alle sammen havde 
læst manuskriptet og som kunne finde på 
at sige ’Nu vågner Alex’. Så tog jeg mig 
selv i at tænke: ’Jamen, han findes jo slet 
ikke, det er bare mig, der har udtænkt 
ham.’ Men lige pludselig så fandtes han. 
Det er vildt spændende at få flere dimen-
sioner på sin figur på den måde og en 
grund til, at jeg meget gerne vil lave flere 
film. Jeg har nogle gange haft det sådan, 
at det var det eneste, jeg ville lave.”

Det lyder måske nok usandsynligt, at 
han vil holde sig til én udtryksform, når 
nu han er vant til at bevæge sig i alle mu-
lige sammenhænge. Men er han blevet 
for overeksponeret? 

”Det er bestemt noget, jeg tænker 
meget over. Jeg brækker mig over at se 
de samme folk i forskellige ting. Der har 
været heftig presse omkring mig, og hyp-
pigheden af de ting, der kommer, er måske 
lidt større, end den plejer at være. Men jeg 
er netop ikke med i Ugen der gak eller Vild 
med dans af den grund. Næste år kommer 
til at stå på ferie og fordybelse eventuelt i 
et filmmanuskript,” slutter Anden.

sorte kuGler

Sorte kugler er et uafhængigt pro-
jekt, der ikke er støttet af Filmin-
stituttet. den er finansieret af tv2, 
nimbus Film og anders matthesens 
løn. det skyldes, at man herved slip-
per for en del bureaukrati, men så er 
budgettet heller ikke mere end på 
12 millioner kroner.

hans sarkasme 
kan godt minde 

om min. men jeg 
synes ikke, at jeg 

har et negativt 
livsfokus.
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familie-kino

dukkefilm for begyndere
hvad er 
stop-motion

GoDe 
Dukkefilm

Coraline og den hemmelige dør er ikke en computeranimeret film, men den er stadig 
animation. Dukkeanimation, eller det man også kender som stop-motion. Dukkefilm 
kan selvfølgelig laves på mange forskellige måder, både via snore som i den danske 
Strings (2004) og det vidunderlige Muppet Show (1976-81) med Kermit, miss Piggy 
og de andre muppets. Men også som stop-motion, og her kan dukkerne være af 
modellervoks (Walter og Trofast), eller de kan optræde i spillefilm med rigtige 
skuespillere som i King Kong fra 1933.
  
Danske dukkefilm
I Danmark har vi også en tradition for dukkefilm. Jørgen Vestergaard 
har instrueret mange dukkefilm, og han kombinerede spillefilm 
og dukkefilm i to omgange Snøvsen (1992-94). 
Den første danske dukkefilm i spille-
filmslængde er Balladen om Holger 
Danske (1996), og med børnefilmen 
Prop og Berta (2000) og den am-
bitiøse Strings (2004) er dukkefilmen 
heldigvis godt kørende herhjemme.

Coraline og den hemmelige dør  s/60-61

Stop-motion bruges til at animere duk-
kerne i en film, så de virker levende. I en 
dukkefilm bevæger man figurerne en lille 
smule, så de ser ud til at være i bevægelse 
i filmen. Fx rykker man først hånden en lille 
smule. Så tager man et billede. Så rykker 
man den lidt mere og tager endnu et bil-
lede. Det gør man så en masse gange, 
hvilket gør det til en langsommelig affære 
med over 14.000 enkelte optagelser for en 
kun ti minutter lang film!

the nightmare Before Christmas (1993)

walter og trofast (1989-2005)

muppets går til filmen (1979)

strings (2004)

the Corpse Bride (2005)
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familie-kinokurt blir grusom // Zoomerne

kurt Blir 
Grusom

konkurrence
vinD BioGrafBilletter til norDisk films zoomerne!

Tag alle dine venner med i biografen, når kino.dk udlodder hele 10 fribilletter til 
Christian E. Christiansens familiefilm Zoomerne, der har premiere den 4. juni.

1. præmie: 1x10 fribilletter til Zoomerne.
2. præmie: 5x2 fribilletter fil Zoomerne.

For at vinde i konkurrencen skal du besvare følgende spørgsmål:

Hvad er det, Tim og Alexander skal bruge 100 styks af i Zoomerne?
A Kameraer B Computere C Kameler

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

Svaret skal være modtaget senest den 18. juni 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

familiefilm i juni

Den nye animationsfilm om gaffeltruckchaufføren Kurt, der 
bliver grusom, er et samarbejde mellem Norge og Dan-
mark, altså to af de skandinaviske lande. Her er fire andre 
skandinaviske filmperler, der er værd at se:

• Emil fra Lønneberg (1971-74)
• Bjergkøbing Grand Prix (1975)
• Pippi Langstrømpe (1949-2001)
• Peddersen og Findus (1999-2009)

Zoomerne (dansk film) 4. juni
Coraline (dansk og original tale) 12. juni

Kurt blir grusom (dansk tale) 19. juni
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Dvd/Blu-ray nyheder // den du frygter

Mikael (Ulrich Thomsen) melder sig som testperson for et nyt 
anti-depressivt middel. Desværre viser pillerne sig at have alvorlige 
bivirkninger, og testen må afbrydes. Mikael nægter at opgive den 
nyvundne følelse af ro og selvbeherskelse, som pillerne giver ham. 
Han beslutter derfor at fortsætte eksperimentet på egen hånd.
Omtåget af sin umiddelbare succes føler Mikael sig draget mod også 
at tage kontrol over andre menneskers liv. De små psykologiske spil 
bliver langsomt mere og mere drastiske, indtil Mikael gør en opda-
gelse, der sætter hans handlinger i et nyt og skræmmende lys.
Dansk thrillerdrama instrueret af Kristian Levring, der modtog kritisk 
ros for sin Dogmefilm The King is Alive (2000). Ud over Ulrich Thom-
sen spiller også Paprika Steen, Lars Brygmann og Stine Steen-
gade roller i filmen.

Den du frygter
når alt det forkerte føles rigtigt

thriller/Drama

info

ekstra interview: Ulrich Thomsen, Paprika Steen og Kristian Levring 
orG. titel Den du frygter  instruktør Kristian Levring  

lanD Danmark  proDuktionsår 2008  spilletiD 95 min.

1. rejsen til saturn 

2. yes man

3. frygtelig lykkelig

4. klovn 6. sæson

5. Disco ormene

6. the Day the earth stood still 

7. the spirit

8. australia

9. sex Drive

10. madagascar 2

top 10

Hvorfor skulle man sidde inde og se film på sit tv 
eller projekter, når solen skinner, og det er blevet 
sommer udenfor? det skal man, fordi der i juni 
udkommer en række topfede film til hjemmebio-
grafen! se blandt andet en ny dansk thriller, sean 
Penns oscar-rolle, morsom porno for begyndere, 
Will smiths syv liv og storspil i politisk duel. vi 
har desuden en konkurrence med fede præmier 
til Brad Pitt-blockbusteren Benjamin Buttons For-
underlige Liv på side 64. 

mest solgte film ifølge 
Blockbuster i uge 21

uDGivelse 23. juni 
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 s/62-64

terminator salvation

Allerede inden filmen om John Connors kamp mod 
maskinerne har ramt de danske biografer, afslører instruk-
tøren McG, at dvd- og Blu-ray-versionerne af Terminator 
Salvation vil indeholde hele 30 minutter ekstra, fraklippet 
materiale samt en alternativ slutning. Glæd dig bl.a. til en 
topløs Moon Bloodgood og taler fra John Connor.

40 minutter ekstra på dvd 
og alternativ slutning!



Dvd/Blu-ray milk // Zack & miri make a porno // syv liv // Frost/nixon

Milk er den virkelige historie om bøsserettighedsforkæmperen, 
politikeren, ikonet, helten og fænomenet Harvey Milk (Sean 
Penn, der vandt en Oscar for rollen). Hans liv ændrede histo-
rien, og hans mod ændrede mange menneskers liv. Harvey Milk 
var den første erklærede homoseksuelle politiker, der blev valgt 
til et offentligt embede i USA. 

Stedet var San Francisco og året var 1977 - Harvey Milk stod 
på randen af en ny tid og havde selv skabt et politisk gennem-
brud for homoseksuelles rettigheder og menneskerettigheder 
generelt. Kort tid efter valget blev Milk dræbt, skudt ned af en 
rival til embedet.

Oscarnominerede Will Smith (for både Ali, 2001 og Jagten på 
lykke, 2006) spiller hovedrollen som Ben Thomas, en mand, der 
står over for sit livs valg og søger efter en måde til at rette op på 
fortidens forseelser. Han opdager, at han har evnen til at ændre 
omstændighederne for syv fremmede, der fortjener endnu en 
chance. Men da han forelsker sig i en af dem, bliver han nødt 
til at beslutte, om han skal afsløre sin hemmelighed, selvom det 
betyder, at han må opgive sine planer. Rosario Dawson (Death 
Proof, 2007) og Woody Harrelson (No Country for Old Men, 
2007) flankerer superstjernen Will Smith i dramaet Syv liv.

Hvad gør man, når elselskabet lukker for strømmen, og de sid-
ste penge er brugt på en mandedildo? Man smider tøjet, tænder 
for videokameraet og går i gang med indspilningerne til Star 
Whores - The Movie! 

Der er kiksede pornoreplikker, umulige amatørpornostjerner og 
ægte sexbomber i Kevin Smiths (Clerks, 1994) komedie Zack & 
Miri Make a Porno. Seth Rogen (Superbad, 2007) giver den gas 
som overvægtigt sexsymbol og pornoinstruktør. Og Elizabeth 
Banks (The 40 Year Old Virgin, 2005) er hans lækre room-mate, 
der måske bliver mere end et én-gangs-film-knald…

Oscarvinderen Ron Howard (Et smukt sind, 2001) har instrueret 
den spændende og hidtil ufortalte beretning om et af historiens 
mest uforglemmelige øjeblikke.
Da den vanærede amerikanske præsident Richard Nixon (Frank 
Langella, Superman Returns, 2006) indvilligede i at lade sig in-
terviewe af den britiske tv-stjerne David Frost (Michael Sheen, 
Blood Diamond, 2006), troede han, at det ville være vejen til at 
redde sit plettede ry. Men David Frost, der var på jagt efter seer-
tal og et navn som seriøs talkshow-vært, viste sig også at blive 
en af Nixons mest frygtindgydende modstandere. Han tvang 
Nixon ud i en boksekamp på ord, som fuldstændigt ændrede 
folks opfattelse af politik.

milk

syv liv

zack & miri 
make a porno

frost/nixon

suveræn penn i oscar-
vindende præstation

will smiths dunkle fortid

Gør-det-selv-porno 
for begyndere!

intens duel

BioGrafi/Drama

Drama

komeDie

Drama

info

info

info

info

ekstra Deleted Scenes, Remembering Harvey, Hollywood 
Comes to San Francisco, Marching For Equality  orG. titel Milk  

instruktør gus van Sant  lanD USA  
proDuktionsår 2008  spilletiD 128 min.

ekstra Kommentarspor af instruktøren gabriele Muccino, Slettede 
scener, Mini-dokumentarer: Seven Views on Seven Pounds, Creating 

the Perfect Ensemble, The Box Jellyfish: World’s Deadliest Co-Star, 
Emily’s Passion: The Art of the Printing Press.   

orG. titel Seven Pounds  instruktør gabriele Muccino  
lanD USA  proDuktionsår 2008  spilletiD 118 min.

ekstra intet  orG. titel Zack & Miri Make a Porno 
instruktør Kevin Smith  lanD USA 

proDuktionsår 2008  spilletiD 97 min.

ekstra Slettede scener, Bag kameraet, Det virkelige interview, 
Nixon-biblioteket, Kommentarspor med instruktøren Ron Howard  
orG. titel Frost/Nixon  instruktør Ron Howard lanD USA 

proDuktionsår 2008  spilletiD 117 min.

uDGivelse 2. juni

uDGivelse 6. juni

uDGivelse 2. juni

uDGivelse 16. juni 
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Dvd/Blu-ray Benjamin Buttons Forunderlige liv // konkurrence

”Jeg blev født under usædvanlige omstændigheder.” Således 
begynder Benjamin Buttons Forunderlige Liv, som er baseret på 
F. Scott Fitzgeralds roman fra 1920 om en mand, der bliver født 
som 80-årig og bliver yngre og yngre. Vi følger ham fra hans fød-
sel i New Orleans i 1918, på tværs af oceaner, gennem bombean-
grebet på Pearl Harbor og hjem igen - Benjamins rejse er lige så 
fantastisk, som den er almenmenneskelig. 
Filmen er instrueret af David Fincher (Zodiac, Fight Club), og 
Brad Pitt og Cate Blanchett spiller sjælefrænderne Benjamin 
og Daisy, hvis forhold udfordres af tiden. Benjamin Buttons For-
underlige Liv modtog tre Oscars ved dette års uddeling.

Benjamin Buttons 
forunderlige liv
Brad pitts forrygende 
fortælling

DRAMA

uDGivelse 16. juni

info

ekstra Kommentarspor af instruktøren David Fincher  
orG. titel The Curious Case of Benjamin Button  

instruktør David Fincher  lanD USA 
proDuktionsår 2008  spilletiD 159 min.
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vinD Benjamin BuTTons forunDerlige liv!
Storfilmen Benjamin Buttons Forunderlige Liv udkommer på dvd og Blu-ray 
den 16. juni. Du kan vinde filmen og en lækker coffee-table bog om filmen!

5 x 1. præmie: Benjamin Buttons Forunderlige Liv på Blu-ray og bog
10 x 2. præmie: Benjamin Buttons Forunderlige Liv på dvd

For at vinde i konkurrencen skal du besvare følgende spørgsmål
I Benjamin Buttons Forunderlige Liv spiller denne stjerne fra blockbustere 
som Ocean’s 13 og Troy, og som blev Oscarnomineret for sin præstation i 
Twelve Monkeys, hovedrollen som Benjamin Button, en usædvanlig mand, 
der er født som 80-årig og ældes baglæns. Hvem er skuespilleren?

E Tom Cruise F Johnny Depp G Brad Pitt

Send en SMS til 1225 med et af følgende svar 
kino E, kino F, eller kino G

Svaret skal være modtaget senest den 29. juni 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

© 2009 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved .

© 2009 Warner Bros. Entertainment Inc. and 
Paramount Pictures Corporation. All rights reserved
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Gaming nye udgivelser // the sims 3

The Sims er kommet til tredje kapitel i serien. Den er stadig 
blandt de mest populære spilserier overhovedet. Over 100 mil-
lioner solgte spil er det blevet til på verdensplan, hvilket gør den 
til en af de bedst sælgende spilserier til dato. De to første The 
Sims har haft utallige udvidelser, hvor man kunne udbygge det i 
forvejen imponerende univers af såkaldte ’simmere’, der er be-
boerne i spillet. 

Kort sagt handler det om at styre og føre disse ’simmere’ igen-
nem livet med alt, hvad det indebærer. Det virtuelle dukkehus 
byder på alt lige fra madlavning, toiletbesøg, motionsvaner og 
selvfølgelig påklædning af ’simmerne’. Derudover skal dine ‘sim-
mere’ have en karriere, dyrke vennerne og kæresten og måske 
engang selv få børn. Alt er muligt i The Sims 3.

the sims 3
livet 3

strateGi, simulator

info

platforme Pc, Mac  
uDvikler EA Black box  uDGiver EA games  

01 Grand theft auto 3
02 resident evil 5
03 killzone 2

01 resident evil 5
02 alone in the dark
03 Call of duty 5: world at war

01 world of warcraft
02 sacred 2

03 Battlestations pacific

01 wii play inkl. remote Controller
02 world sports party
03 X-men origins: wolverine

top 3 mest solgte spil ifølge 
Blockbuster i uge 21

uDGivelse 5. juni 

sommer BetyDer 
BlockBusters i BioGrafen

...og det har medført, at franchises som Terminator og Transform-
ers er ude med storslåede efterfølgere, og det præger de spil, der 
kommer på gaden i løbet af juni måned. Robotterne fra Termina-
tor Salvation og Transformers: De Faldnes Hævn får begge et 
actionfyldt computerspil, og derudover er der gensyn med to 
andre klassiske franchises, når eventyreren indiana Jones og de fire, 
forrygende ghostbusters indtager din konsol eller computer. 

The Sims 3 er ikke et filmspil, men den udgivelse er ikke til at overse, 
for der er tale om en computerspilsfranchise uden sidestykke. 
Derfor har vi lavet en konkurrence, hvor du kan vinde The Sims 3 
og selv opleve den unikke spiloplevelse. Med alle de fantastiske 
spiloplevelser, har vi valgt at udvide gaming-siderne, så vi for alvor 
får det hele med.

playstation 3

pc

wii

Xbox 360
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Vind Electronic Arts’ The Sims 3 til pc og Mac!

Vi udlodder The Sims 3-spil til 5 heldige vindere.
For at deltage i konkurrencen skal du besvare følgende spørgsmål

The Sims udspringer af en anden elsket spilserie. 
Hvad hedder den?

X Sim Sim     y Sim City     Z The Big Sim

Send en SMS til 1225 med et af følgende svar
kino X, kino y, eller kino Z

Svaret skal være modtaget senest den 18. juni 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 ugentlige konkurrencer på www.kino.dk

konkurrence
/the sims 3 



GamingGhostbusters: the video Game // indiana Jones and the staff of kings
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Husker du Ghostbusters? Selvfølgelig gør du det! De fire gut-
ter, der rendte rundt i kedeldragter med en kasse på ryggen 
og specielt fremstillede geværer, der kunne lamme og ind-
fange spøgelser. Ghostbusters er navnet på to populære film i 
1980erne, og nu kommer et nyt spil på gaden. 

Historien er skrevet af filmens manuskriptforfattere, Dan Aykroyd 
og Harold Ramis, som også spillede to af busterne, og de lægger 
minsandten også stemme til deres virtuelle dobbeltgængere. Det 
samme gør Bill Murray og Ernie Hudson til deres, så det er hele 
holdet, der er samlet. Det er tre forskellige udviklere, der har lavet 
spillet, hvilket betyder, at hver version til samtlige platforme har 
sine særegne gameplay-muligheder.

Sving pisken og ret på hatten, for det er tid til endnu et eventyr 
med verdens sejeste arkæolog, Indiana Jones. Historien fore-
går i 1939, et år efter den tredje film i serien Indiana Jones 
og det sidste korstog (1989). Det er kommet Indys næse forbi, 
at der er mulighed for at finde selveste den stav, som Moses 
havde med sig, da han delte vandene. Derfor tager Indiana 
Jones på endnu et eventyr for at lokalisere staven, men under-
vejs lurer store farer.

Indiana Jones and the Staff of Kings er et actionspil med mas-
ser af eventyr og gåder, der skal løses. I Wii-versionen skal 
man selv svinge pisken og rette næveslag mod skurkene, så 
det specielle er denne gang, at man virkelig kommer til at træde 
ind i rollen som Indy.

Ghostbusters: 
the video Game

indiana jones 
and the staff of kings

spøgelsesjægerne er tilbage!

tag på eventyr med indy

ACTION

ACTION

uDGivelse 19. juni

uDGivelse 9. juni

info

info

platforme Pc, PlayStation 2, PlayStation 3, Nintendo Wii, DS, PSP, Xbox 360  
uDvikler Zen Studios, Terminal Reality, Red Fly Studio  

uDGiver Atari, Sony Computer Entertainment  

platforme nintendo Wii, PlayStation 2, DS, PSP 
uDvikler A2M, Amaze  uDGiver LucasArts  
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Gaming transformers: revenge of the Fallen: the video Game // terminator salvation

The Transformers: Revenge of the Fallen: The Video Game 
lader spilleren træde i enten de gode Autobotter eller de onde 
Decepticons’ sko, spille enhver tilgængelig mission og vælge 
fra det største, mest afvekslende galleri af Transformers - hver 
med deres egne, unikke egenskaber og våben.

Spillet foregår i miljøer over hele verden så som Cairo og 
Shanghai, og det lader spilleren skifte mellem robot og trans-
portmiddel, når Transformers kører, flyver, slås og skyder de-
res vej gennem de intense baner. Der er selvfølgelig også mu-
lighed for at spille online med vennerne.

Spillet er baseret på filmen af samme navn, som er i biograferne 
fra den 24. juni.

I en ikke så fjern fremtid har robotter startet en krig mod men-
neskeheden. Derfor ligger Jorden gold og øde, og kun få 
mennesker er tilbage til at bekæmpe de krigeriske robotter. 
Du indtager rollen som Barnes, hvor du konstant skal bevæge 
dig, søge dækning og styre dit hold af soldater gennem de 
sprængfarlige baner. Du får også lov til at styre oprørslederen 
John Connor.

Terminator Salvation kan gennemføres både alene og sam-
men med en ven i split-screen på samme konsol. Spillets 
historie foregår mellem Terminator 3: Rise of the Machines 
og den premiereaktuelle Terminator Salvation, der kommer i 
biograferne den 4. juni.

transformers 
revenge of the fallen
the video Game

terminator 
salvation

robotternes dyst

en grum fremtid

ACTION

THIRD-PERSON SHOOTER

uDGivelse 26. juni

uDGivelse 9. juni

info

info

platforme Pc, PlayStation 2, PlayStation 3, Nintendo Wii, DS, PSP, Xbox 360  
uDvikler Developers Luxoflux, Krome Studios, Beenox, Vicarious Visions, 

Savage Entertainment  uDGiver Activision  

platforme Pc, PlayStation 2, PlayStation 3, Nintendo Wii, DS, PSP, Xbox 360 
uDvikler gRiN, Halcyon games  uDGiver Evolved games  
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I næste måned er der premiere på den sjette Harry Potter-film, 
Harry Potter og Halvblodsprinsen, og har du ikke fået læst bo-
gen, så kan du lige nå det. Den dykker ned i troldmandselev-
en Harrys forældres fortid og viser på spændende vis deres 
forbindelse til den største, ondeste troldmand, Lord Volde-
mort. Og hvem er egentlig Halvblodsprinsen? Bogen solgte 
ni millioner eksemplarer på blot 24 timer, og plottet byder på 
overraskelser af de helt store.

Juni-aktuelle Crossing Over handler om immigration i Los Ange-
les, og den følger en række menneskers liv i og omkring storbyen. 
Harrison Ford, Ashley Judd og Ray Liotta er nogle af disse 
skæbner, som Oscarnominerede Mark Isham via sin filmmusik 
binder sammen på elegant vis. Isham stod også bag musikken 
til Crash (2004), der handler om racisme i L.A. Den melankolske 
musik fra denne er også til stede i Crossing Over på især ’Drive 
to Mexico” og ”Naturalization”, mens ”You Look Like You Need a 
Friend” er eftertænksom.

Læs omtalen af Crossing Over på side 36

harry potter 
og halvblodsprinsen

crossing over

du kan lige nå at læse den

den melankolske lyd af millionby

roman
score

info
info

orG. titel Harry Potter and the Half-Blood Prince  
forfatter J. K. Rowling  

forlaG gyldendal  siDetal 608  år 2005, da. 2005 

kunstner Mark isham  laBel Varèse Sarabande

uDGivelse 24. marts

Gadgets, musik & bøger  s/69

family Guy stewie 
charg-itz Gadget holder

Skør, men effektiv oprydning til dit skrivebord hjemme såvel 
som på kontoret. Denne smarte gadget, der er udsmykket som 
Stewie fra tv-serien og snart filmen Family Guy, bruger et smart 
sikkerhedssystem med et skumtryk, som kan holde en masse 
størrelser og former. Det betyder, at du aldrig mere kommer til at 
smide din telefon, mp3-afspiller eller anden håndholdt elektronik 
væk igen -  bare lad Stewie passe på dem. Charg-itz porten er 
også designet med belejlige åbninger, som gør det muligt at tilføre 
kabler og ledninger.

Family Guy Stewie Charg-itz Gadget Holder koster ca. 200kr. 
ekskl. fragt på fx www.amazon.com.

lad stewie passe på din telefon 
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klassikeren månedens klassiske manuskript-udskejelse // terkel i knibe

Film terkel i knibe  
scene terkel kommer hjem fra skole
i anledning af anders ”anden” matthesens instruktørdebut, Sorte kugler, bringer vi en scene fra hans hylende 
skægge nyklassiker Terkel i knibe, som han selv skrev og indtalte stemmerne til, og som a.Film animerede i 2004.

Terkel kommer hjem fra skole, går ind til sin far, 
der sidder begravet i sin avis.

Terkel Hej far.

Far Nej.

Terkel Har du haft en god dag.

Far Nej.

Terkel Klar til brylluppet i morgen.

Far Nej.

Terkel Du når det nok.

Far Nej.

Terkel Er mor hjemme?

Far Nej.

Mor Jeg er herude i køkkenet, Terkel.

Terkel går ud til sin mor i et røgfyldt køkken.

Mor Hej Terle. Har du haft en god dag?

Terkel Ja, vi har fået ny lærer. For Yvonne… hun er død.

Mor (totalt ligeglad) Terkel, gider du at være flink og tørre engang?

Mor rækker Terkel et askebærer.

Mor Du har rigtigt hygget dig eller hvad?

Terkel Mor, må jeg gå over på rampen, når vi har spist?

Mor Ej, Terkel, ikke i aften. Vi skal tidligt op i morgen alle sammen, 
så jeg vil godt have, at du bliver hjemme, ikke?

Terkel Hvis jeg nu kommer tidligt hjem?

Mor Terkel, vi skal have stor fest i morgen. Det er vigtigt at få sin 
søvn. Hvis du ikke får dine otte timer, så kan du risikere at få milt-
brand, og så ender det med, at du skrumper ind og bliver lige så lille 
som en æske tændstikker.
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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.



72

næste måned...

ice age 3 Dinosaurerne kommer public enemies

harry potter og halvblodsprinsenBrüno

Ice Age 3: Dinosaurerne kommer er tredje omgang i filmserien 
med Sid, Diego, Manny, Ellie - og naturligvis, Scrat, der denne 
gang, udover titlens dinosaurer, også er oppe imod en kvin-
delig agernsamler. Gør dig klar til endnu et eventyr i istidens 
vidunderlige verden.

Public Enemies er Michael Manns storslåede epos om FBI’s jagt 
på gangsteren John Dillinger, der spilles af Johnny Depp. Også 
på rollelisten er Christian Bale, der netop nu er aktuel i Termina-
tor Salvation, og Oscarvinderen Marion Cotillard (Spurven: La 
vie en rose, 2007). Baseret på virkelige hændelser.

Sommerens mest ventede film er det sjette kapitel i J.K. Rowl-
ings’ serie om den unge troldmandselev Harry Potter (Daniel 
Radcliffe) og hans venner Ron (Rupert Grint) og Hermione 
(Emma Watson). Denne gang kommer han på sporet af sin 
dødsfjende Lord Voldemorts uhyggelige fortid, der er tæt 
knyttet til Potters forældre.

Den engelske komiker Sacha Baron Cohen fortsætter med 
Brüno stilen fra den populære Borat (2006). Figuren er denne 
gang den østrigske og særdeles flamboyante modeekspert, 
Brüno, der er klar til at lægge USA for sine fødder. Forvent en 
række pinlige, sjove og ikke mindst kontroversielle optrin.

 s/72-73

animatiOn/FamilieFilm Drama/aCtiOn

FantasY/aDVentureKOmeDie

premiere 1. juli premiere 3. juli

premiere 17. julipremiere 10. juli
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kommende film

winnie og karina inglourious Basterds
De to figurer Winnie og Karina fra satireprogrammerne Flemmings 
helte og Piger på Prøveløsladelse er nu klar til det store lærred med 
filmen Winnie og Karina. Her prøveløslades de to småtbegavede, 
afblegede, kriminelle piger som led i et reality-program og an-
sættes på Hovedstadens Kristelige TV Kanal. En katastrofal sam-
menblanding. Christina Sederqvist og Linda P. genoptager de 
lidet elskværdige titelroller.

Quentin Tarantino (Pulp Fiction, 1994) er tilbage med Inglou-
rious Basterds. Det er historien om en gruppe amerikanske sol-
dater skabt til at sprede frygt i Tyskland under Anden Verden-
skrig. Krigsfilmen vil formentlig være en hyldest til vaskeægte 
b-film om onde nazister og hæderlige helte. Brad Pitt, Mike 
Myers og Diane Kruger er på rollelisten.

top 3
sommerens mest 
ventede film
på www.kino.dk

læs om flere
kommende film på 
www.kino.dk

public 
enemies
antal stemmer: 226

ice age 3
Dinosaurerne kommer

antal stemmer: 1609

96.8%

94.1%

92.2%

harry potter 
og halvblodsprinsen
antal stemmer: 5106

KOmeDie aCtiOn/aDVenture

premiere 14. auGust premiere 28. auGust
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klumme månedlig klumme fra filmverdenens personligheder

or de fleste filmanmeldere er arbejdet et drømmejob. Ingen laver jo en dårlig film 
med vilje. Det betyder dog ikke, at final cut altid er et mesterværk. Så langt fra. 
Vi ser så mange dårlige film, at den lejlighedsvise biografgænger ville korse sig, 

hvis han vidste det. Til gengæld har vi også set mange gode film gennem årene. 

Og hvad for en er så den allerbedste? Det er et spørgsmål, som næsten altid dukker op til 
middagsselskaber, efter de indledende høflighedsfraser om, hvad man lever af. Lidt som 
når lægens borddame begynder at tale om deres egne sygdomme. Kommentarerne til 
selve jobbet har gennem tiden varieret fra “loppetjans” til “drømmejob” og alt muligt der i 
mellem. Efter det skudsmål kommer så spørgsmålet om, hvilken film der er den bedste?

Og det er ikke så let at svare på endda. Hjælper det noget at svare Night of the Living 
Dead, den genreskabende og grænseoverskridende zombiefilm fra 1968, hvis moster 
Anna spørger? Hjælper det noget at svare Gøgereden, hvis en fyr under 20 år spør-
ger? Skal man have dårlig samvittighed, hvis der ikke er en film med Alfred Hitchcock 
eller en John Ford-film på top ti? Er man så hip nok? Dygtig nok? Hvilken grimasse 
skal man i det hele taget finde, hvis den man taler med’s favoritfilm er Garfield 2?

Jeg har ikke noget imod at stille lister op. Det er jo ellers ofte forbudt at tælle sammen i 
den humanistiske verden, men hør lige her. Filmanmelderi handler også om at gå plan-
ken ud og mene noget og om at vejlede forbrugerne og i den sorteringsmekanisme, der 
opstår, når listerne laves, får du finsorteret i dine tanker om de forskellige mesterværker.

De film, som påvirker dig mest, er dem, du ser i alderen fra 15 til 25 år og i slutningen 
af 70erne så jeg Milos Formans Gøgereden med Jack Nicholson i en biografklub på 
min skole. Det var ellers i de teenageår i biografen, hvor det mest handlede om sjov og 
ballade, og hvem der kunne tåle at se mest blod. Da Chief Bromden (Will Sampson) 
løber ud i friheden i filmens sidste scene, fik jeg for første gang et blik ind i voksenal-
deren. En forståelse for at en film kan indeholde alle følelser. Siden har jeg sparet på 
at gense Gøgereden, fordi jeg er så bange for, at min kærlighed til den bliver slidt.

De fleste har set filmen, og derfor er den altid god at nævne, men det er også lige 
så klart, at den dag man er i lidt ekstra hopla til at diskutere film, så er det fristende 
at svare Night of the Living Dead og blive konfronteret med spørgsmål om, hvorfor i 
alverden en zombiefilm kan være den bedste film, man har set? Spørg mig bare næste 
gang vi ses, for det er altid spændende at tale om film.  

P. S.: For nylig forsøgte jeg at lave en liste over de bedste film, jeg har set, og den endte 
med at blive en Top 300 og den består vel af fem pct. af de film, jeg har set de sidste 30 
år. Se første ti her. Og vær for Guds skyld uenig.

01. Gøgereden 
(One Flew Over the Cuckoos Nest), (1975)
02. Night of the Living Dead (1968)
03. Dawn of the Dead (1978)
04. Taxi Driver (1976)
05. The Godfather (1971)

jacob 
wendt 
jensen

månedens klumme

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

klummen er udelukkende et udtryk 
for skribentens egen holdning.

månedens klummeskribent Jacob 
wendt Jensen er fast freelance 
filmanmelder på aviserne Bt og 
Berlingske tidende samt korres-
pondent i danmark for det globale 
brancheblad screen international. 
Han er uddannet journalist og civiløko-
nom, men har også en bachelor i Film- 
og medievidenskab.

hvad er den 
bedste film du har set?

f

06. The Godfather II (1974)
07. En skæv eftermiddag 
(Dog Day Afternoon), (1975)
08. In the Heat of the Night (1967)
09. Schindlers List (1993)
10. Being John Malkovich (2000)

Kommenter Jacob Wendt Jensens yndlingsfilm på www.kino.dk
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 med 5-stjernet sikkerhed
Du bliver rigtig godt kørende med Mazda2. Den er både 

sjov, sportslig - og sikker. Den har nemlig fået de maksimale 

fem stjerner i EURO-NCAPs sikkerhedstest. Og så er den også

økonomisk. Mazda2 med den stærke 1.6 liters dieselmotor kører hele 23,8 km/l. 

Og benzin-versionen kører 19,2 km/l. Dét giver køreglæde på alle måder...

Du får M{zd{2 fra kun 139.992,- + levering – hos din lokale forhandler.
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