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respektforvand.dk

Lær at svømme
Gå aldrig alene i vandet
Læs vinden og vandet
Lær stranden at kende
Slip ikke børnene af syne

Husk de 5 baderåd

Som ved et trylleslag er det blevet rigtig sommer i Danmark. Festi-
valer, camping og forlystelsesparker lokker de feriekåde danskere 
og nysgerrige turister. Det betyder dog langt fra, at biograferne er 
gået på sommerferie. Og det er kino.dk heller ikke.

Sommerfilm er næsten blevet indbegrebet af store, amerikan-
ske kæmpeproduktioner og nogle af årets mest ventede film har 
derfor premiere i løbet af juli og august. Jeg nævner i flæng: 
actionfilmen G.I. Joe, provo-komedien Brüno, den stjerne-
spækkede gangsterfilm Public Enemies og Quentin Tarantinos 
Cannes-nominerede Inglourious Basterds med Brad Pitt. 

Vi har valgt at fokusere på den sjette Potter-film, Harry Potter 
og Halvblodsprinsen med et interview med selveste Daniel 
Radcliffe, samt et tilbageblik på de foregående kapitler i den 
magiske serie. Andre titler skal dog ikke snydes, og vi har bl.a. 
talt med skuespillere og instruktør fra komedien Tømmermænd i 
Vegas samt interviewet Winnie og Karina, pigerne på prøveløs-
ladelse fra filmen af samme navn.

en sommer af filmoplevelser starter her

leder&kolofon 05
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fotokredit / HarrY potter

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

© 2009 Warner Bros. Ent.
Harry Potter Publishing Rights © J.K.R.
 
Harry Potter characters, names and related 
indicia are trademarks of and © Warner Bros. 
Ent. All Rights Reserved.

Danske Hella Joof har lavet en for hende atypisk rå film, Se min 
kjole, hvilket hun selv uddyber inde i magasinet, og vi beder jer 
samtidig holde øje med den unge danske skuespiller Cyron Mel-
ville, der er sommeraktuel i Vanvittig  forelsket. 

Kino.dk hylder Tarantino-klassikeren Pulp Fiction, kigger bag ka-
meraet på animationsfilmen Ice Age 3: Dinosaurerne kommer, og 
har, i samarbejde med pixel.tv, været en tur på E3 spilmessen for 
at se på kommende storspil og de genopståede Booth Babes.

Vi afrunder dette sommernummer med en klumme af kulturmin-
ister Carina Christensen, der fortæller om sit syn på kontrover-
sielle, provokerende og grænsesøgende film.

Rigtig god fornøjelse!

Med venlig hilsen
Daniel Bentien
Magasinredaktør

koncept & udVikling
De Nada Publications & kino.dk

trYk
Egmont Magasiner a/s

oplag
65.000 eksemplarer. Distribueres i biografer 
og 250 cafeer og butikker landet over.
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invitér dine venner 
med i biografen via vores 

facebook-applikation

kino.Dk  s/10Billetsalg // trailers // nye tiltag på kino.dk

redaktionen anBefaler

sommerfilm

kino 
på moBilen

Inglourious Basterds Quentin Tarantinos Cannes-nomi-
nerede film er som altid en hyldest til gamle kultklassikere. 
Denne gang er det krigsgenren, der bliver taget under kærlig 
behandling. Premiere 28.08 

Brudte favntag Penélope Cruz er ikke set smukkere end i 
hænderne på den spanske mesterinstruktør Pedro Almodóvar, 
der ligesom Tarantino var i Cannes med sin nyeste film.
Premiere 21.08

G.I. Joe: The Rise of Cobra Alle drenge, der er født i 
1980erne, kender til Action Force-legetøjet og de tilhørende 
tegnefilm. Jeg glæder mig voldsomt til at se min yndlings-
karakter Snake Eyes overført til det store lærred i august.
Premiere 14.08

På kino.dk forsøger vi hele tiden at ud-
vikle tjenester og indhold, der gør det 
nemmere og mere inspirerende at se film. 
Derfor har vi netop lanceret første version 
af mobil.kino.dk. Med denne tjeneste har 
du altid spilletider og seneste nyt om film 
i lommen. 

Du kan tjekke, hvornår en film går i alle 
biografer i kino.dk-netværket, se om der 
er ledige billetter, læse nyt om instruktør-
er og filmstjerner - og tilmed rate filmene, 
når du har været i biografen og dermed 
være med til at guide andre til de bedste 
film.

Vi udvikler fortsat på andre smarte mo-
billøsninger og ønsker i fremtiden bl.a. at 
tilbyde trailervisning og salg af billetter fra 
mobilen. Vi hører meget gerne dine input 
og idéer til den videre udvikling på mail: 
kontakt@kino.dk

magasinredaktør 
daniel Bentien

online redaktør 
søren søndergaard

magasinansvarlig 
stine teglgaard

Public Enemies Johnny Depp og Christian Bale i en gang-
sterfilm af Michael Mann. Det kan ikke gå galt.
Premiere 03.07

Tømmermænd i Vegas Komedien om fire venners tur til 
Las Vegas er perfekt til en biograftur på en varm som-
merdag - med eller uden tømmermænd. Premiere 24.07

District 9 Anderledes science fiction-film produceret af 
Peter Jackson om rumvæsner, der ikke får en kærlig mod-
tagelse af menneskeheden. Premiere 21.08

JCVD Jean Claude Van Damme. Navnet, der både væk-
ker minder om kært kitsch og grufuldt pladder, vender nu 
tilbage i sit livs rolle - sig selv. Jeg glæder mig til at se ”The 
Muscles from Brussels” bag facaden.  Premiere 17.07

Year One Komikerne Jack Black og Michael Cera er, efter 
min mening, oftest garant for humor på højt niveau. Mine 
forventninger til Year One, hvor de to spiller underudviklede 
hulemænd, er derfor store. Premiere 31.07

Jeg har elsket dig så længe Dette prisvindende franske 
drama om en kvinde, der løslades efter en lang fæng-
selsstraf, har den elegante Kristin Scott Thomas i hovedrol-
len og ligner en solid tåreperser. Premiere 07.08
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spørgsmål til

Hella joof
Den danske filminstruktør Hella Joof har lavet en usædvan-
lig rå og realistisk film om fire unge misbrugere, der kører 
tværs over Danmark i en stjålen bil. Vi har stillet Hella Joof 
fire spørgsmål i forbindelse med premieren på Se min kjole.

Hvad inspirerede dig til at lave Se min kjole?
”Jeg har en datter på 21 år, som jeg naturligvis har kigget 
på fra begyndelsen og op igennem puberteten. Jeg synes, 
at unge piger bliver voksne så hurtigt, og det er sådan et 
hajfyldt farvand, som de skal navigere i. Og så interesse-
rer jeg mig meget for misbrug. Altså hvad misbrug er, og 
at rigtig mange mennesker lever i misbrug. Det var så en 
kombination af disse to ting, der fik mig til at ville lave en 
undersøgelse af, hvad misbrug kan være, altså sådan lidt 
laboratorieagtigt.”

Hvorfor hedder filmen ’se min kjole’?
”Den skulle hedde Se min kjole, fordi det skulle være pigernes 
fortællinger om deres liv. Der ligger selvfølgelig noget om et 
børneværelse og De små synger i titlen. Der ligger en helbred-
else i at vise sår og skrammer frem for andre mennesker. Det 
er også temaet i filmen.”

pigerne er unge tabere i samfundet. Hvad er dine 
tanker bag dette?
”Man kan godt have den følelse, at der er nogle mennesker, 
der er kommet på det forkerte hold. Og jeg kan godt forstå, at 
de tænker, at der er al for lang vej hjem, for først skal de vende 
det selvhad, de er blevet udstyret med - tanken om aldrig at 
være god nok. Og når man er ung, så kan jeg godt forstå, at 
det er lettere at sidde og skære i sig selv. Jeg kan godt huske, 
hvordan det var at være 18 år og tænke: ’Jeg bliver aldrig lyk-
kelig, og alt er forfærdeligt, og jeg har bare lyst til at dø’.”

pigerne spiller nogle voldsomme roller med seksuelle 
overgreb, svære psykologiske dilemmaer og stofmis-
brug. Var det ikke noget, skuespillerne måtte gøre op 
med sig selv?
”Vi snakkede allerede meget om det under castingen. Men 
når jeg arbejder med så unge skuespillere, og jeg fx kan 
mærke, at de er blufærdige, så tvinger jeg dem ikke til no-
get. Hvis jeg skal lave en scene, hvor én skal løbe rundt 
med bare bryster, så har jeg respekt, hvis jeg kan mærke, at 
pigen er blufærdig. Hvis jeg blot ved, at hun har bare brys-
ter, kan vi klippe ind i nær… jeg behøver ikke at vise hende i 
fuld figur. Jeg har ikke behov for at nedbryde hende.”
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filmBuzz  s/12-16gossip // filmnyheder

Vind biografbilletter 
til se min kjole!
Kino.dk udlodder hele 10 fribilletter til Hella Joofs barske 
og direkte film Se min kjole, der har premiere den 3. juli.

1. præmie: 1x10 fribilletter til Se min kjole
2. præmie: 5x2 fribilletter fil Se min kjole

For at vinde i konkurrencen skal du besvare spørgsmål:
Hvilken film har Hella Joof ikke instrueret?
A Fidibus  B En kort en lang  C Festen

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

Svaret skal være modtaget senest den 18. juli 2009
Det koster 5 kr. pr. SMS, og du kan max deltage 3 gange pr. dag.
Der er ingen fortrydelsesret. Vinderen får direkte besked.

læs hele 
interviewet 

med Hella joof 
på www.kino.dk
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1999

Den eneste ene  
Billetter 843.284

1998

titanic 
Billetter 1.363.318 

1997

tomorrow never Dies 
Billetter 479.153

1996

Goldeneye
Billetter 545.604

1995

kun en pige
Billetter 456.718

1994

løvernes konge
Billetter 945.326

1993

Åndernes hus 
Billetter 940.700

1992

krummerne 2
Billetter 537.429

1991

Danser med ulve
Billetter 884.100

1990

pretty woman 
Billetter 874.114

90’ernes største
BiogrAfsuCCeser

Instruktøren Robert Zemeckis har ud-
talt, at han er begyndt at tænke på en 
fortsættelse til Hvem snørede Roger 
Rabbit? fra 1988. Om originalens klas-
siske tegnestil bibeholdes, eller om 
den elskelige kanin og hans attraktive 
kone får en ekstra dimension med den 
sidenhen udviklede 3D-teknologi, af-
slørede Zemeckis desværre ikke.

Reality tv-stjernen Paris Hilton stiller 
filmbranchen et ultimatum. Hun vil kun 
lave flere film, hvis instruktøren hedder 
Quentin Tarantino. Paris udtaler ”Jeg 
har altid foretrukket reality shows frem 
for skuespil, men Tarantino er instruk-
tøren, jeg gerne vil gøre det for. Jeg 
vil være hans næste Bride som Uma 
Thurman i Kill Bill”. Hotelarvingens 
største filmroller til dato var i gyseren 
House of Wax fra 2005 og komedien 
The Hottie & the Nottie (2008).

roger raBBit 
Vender tilBage

paris & 
tarantino?

filmBuzzgossip // filmnyheder

stem på dit favorit biografhit, og læs følgende om de største film i andre årtier på  www.kino.dk
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læs hele interviewet med Cyron melville på www.kino.dk

HolD øje meD

filmBuzz gossip // filmnyheder

cYron 
melVille

sommerens danske stjerne er en ung mand med et internationalt navn. mød Cyron Bjørn melville, 
24 år, rødhåret og allerede et kendt navn i branchen. Cyron er søn af en dansk mor og en skotsk 
far, komikeren johnny melville. gennembruddet kom med ungdomsfilmen 2 ryk og en aflevering 
fra 2003, og siden har han medvirket i tv-serierne Forbrydelsen (2007) og Sommer (2008) og film 
som Råzone (2006), Fighter (2007) og Vølvens forbandelse (2009). i juli er Cyron aktuel i dramaet 
Vanvittig forelsket.

Du var ’Shooting Star’ ved Berlinalen i år, 
har dette ændret din karriere?
Nej, jeg har ikke fået nogen konkrete tilbud, 
men havde heller ikke forventet, at der ville 
komme fem hovedroller sammen med prisen. 
Det var naturligvis en stor oplevelse at være 
med til Berlin Film Festivalen, og så er det jo 
ikke mindst en kæmpe anerkendelse, at der 
sidder en jury og mener, at man er blandt de ti 
mest lovende skuespillere i Europa.

I Vanvittig forelsket spiller du en ung musiker - 
hvordan er dit eget forhold til musik?
Jeg elsker musik og lytter til det dagligt. Jeg 
bruger det også til at fremkalde følelser fx på en 
optagelse. Derudover har jeg spillet trommer, 
siden jeg var lille. Jeg har spillet trommer i mange 
forskellige bands og spiller i øjeblikket med et 
band, der hedder Let Me Play Your Guitar.

Hvilken filmkarakter ville du gerne 
have spillet?
Jeg ville gerne have spillet Jack Torrance i 
Ondskabens hotel, men Jack Nicholsen gør 
det så skræmmende godt, at jeg bare lader 
ham om det! 

Hvorfor skal biografgængere se 
Vanvittig forelsket?
... Det skal man selvfølgelig for filmens drama og 
det følelsesunivers, man får lov at komme igen-
nem, når man ser og oplever den heftige historie.

Hvad er dit næste projekt?
Ferie i Afrika!

skarpe 
til cYron
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Hvordan føles det 
at være filmstjerner?
K: Det er lidt overreklameret det med 
at være filmstjerne. Så går man og 
venter år og dag på…
W: En uge, venter man.
K: Ja, man venter en uge på, at der 
kommer nogen og tager fjappefotos, 
når man går ud af bilen, men det er 
ligesom svært, når vi ikke har en bil.
W: Ja, og det er svært for Karina, når 
hendes trusser er klistret permanent 
fast til kødkalenderen.

Hvorfor skal man se 
’Winnie og Karina: The Movie’?
W: Fordi det er med Winnie. Så er det en 
god film, som man kan lære meget af.
K: Man kan sguda ikke lære en skid 
af at se på dig, mand! Det eneste 
man kan lære er, at hvis der lugter af 
røget makrel, så er det nok, fordi Win-
nie har åbnet munden.
W: Ja… Man kan lære meget, ikk’ ogs’!
K: Men man skal også se den, fordi jeg 
fortæller alt muligt om børneopdragelse 
og hvordan man scorer og sådan noget.
W: Og hvordan man ligner Animal fra 
Muppet Show med kunstigt hår i hele 
skærmen.

Hvad er jeres favoritfilm?
W: Samsung og Sally.
K: Den hedder SAMSON og Sally.
W: Ja. Den med mobiltelefonen.
K: Det er sguda den der med pingvin-
en, der bliver væk fra sin mor.
W: Nej! Det er den med mobiltele-
fonen, der ville vide, hvem der havde 
lavet lort på den hoved.
K: Jeg tror ikke, det er en film. Er det 
ikke en bog?
W: Nåerh jo…

læs resten på www.kino.dk

3 spørgsmål til 
Winnie & karina

filmBuzzgossip // filmnyheder

mtV 
moVie 
aWards
vinDerne
vAr

Bedste film
Twilight

Største kvindelige 
gennembrud
Ashley Tisdale, 
High School Musical 3 

Største mandlige 
gennembrud

Robert Pattinson, Twilight

Bedste komiske 
præstation
Jim Carrey, 

Yes Man 

Bedste mandlige 
skuespiller

Zac Efron, 
High School Musical 3 

Bedste skurk
Heath Ledger, 
The Dark Knight 

Showets højdepunkt
Da Brüno landede 
på Eminem!

Bedste kvindelige 
skuespiller
Kristen Stewart, 
Twilight

Bedste slåskamp
Robert Pattinson 

vs. Cam Gigandet, 
Twilight

Bedste sang fra en film
The Climb af Miley Cyrus, 

Hannah Montana: The Movie

Bedste kys
Kristen Stewart og 
Robert Pattinson, 

Twilight
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filmBuzz gossip // filmnyheder

stjerner 
i parterapi

Kino.dk mødte Nikolaj Lie Kaas og Sidse Babett Knudsen under optagelserne til 
komedien Parterapi. De to spiller et par, der udlejer underetagen til en parterapeut (spillet 

af Søren Pilmark), og inden længe oplever problemer i et ellers så fint ægteskab. 

Parterapi får premiere til februar 2010.

Instruktøren Guillermo del Toro (Pans 
Labyrint, 2006) afslører nu, at filmati-
seringen af J.R.R. Tolkiens bog Hob-
bitten, der fortæller om Bilbo Baggins 
eventyrlige møde med ringen og væs-
net Gollum, udmunder i hele to film. 
Den første forventes at have premiere 
i 2012, og både Ian McKellen og Andy 
Serkis som henholdsvis Gandalf og 
Gollum er med igen. Hvem der skal 
spille den unge Bilbo, er endnu ikke of-
fentliggjort, men instruktøren afslører 
samtidig, at skuespilleren er fundet. 
Rygterne peger på Wanted-stjernen 
James McAvoy… men vi får se.

Den nyklassiske science fiction-teg-
nefilm Heavy Metal fra 1981 genind-
spilles af en horde af imponerende 
instruktør-navne. James Cameron, 
David Fincher, Zack Snyder og Gore 
Verbinski er alle ombord, i hvad der 
bliver en samling af små voldelige, 
dog komiske, fortællinger om kampen 
mellem det gode og det onde. Heavy 
Metal baseres løst på et fransk tegne-
seriemagasin af samme navn.

HoBBitten 
BliVer til to film

stjerneinstruktører 
laVer HeaVY metal
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titel

titel

premiere

premiere

genre

genre

side

side

ice aGe 3 Dinosaurerne kommer

crank: hiGh voltaGe  
sunshine cleaninG 

puBlic enemies 
 se min kjole 

sommerfrokost i rom  
Brüno 

peter peDal pÅ nye eventyr 
away we Go 

jcvD 
last house on the left  

harry potter oG halvBloDsprinsen

the BurninG plain  
Det reGner altiD i provence 

tømmermænD i veGas
Bronson  

siDste chance harvey 
couscous 

vanvittiG forelsket
year one

 sommertiD 
 peDersen oG finDus: GlemliGheDer

l.a. GiGolo 
jeG har elsket DiG sÅ lænGe 

emmas lykke
kaprinG af metro 1 2 3   

winnie & karina: the movie  
G.i. joe: the rise of Black coBra

the proposal 
il Divo 

District 9  
BruDte favntaG  

my BlooDy valentine 3D  
Bottle shock 

heaDhunter
inGlourious BasterDs  

G-force 

01.07.2009
01.07.2009
03.07.2009
03.07.2009
03.07.2009
03.07.2009
10.07.2009
10.07.2009
10.07.2009
17.07.2009
17.07.2009
17.07.2009
17.07.2009
24.07.2009
24.07.2009
24.07.2009
24.07.2009
31.07.2009
31.07.2009
31.07.2009

03.08.2009
07.08.2009
07.08.2009
07.08.2009
07.08.2009
07.08.2009
14.08.2009
14.08.2009
14.08.2009
14.08.2009
21.08.2009
21.08.2009
21.08.2009
21.08.2009
21.08.2009
28.08.2009
28.08.2009

AnimAtion/fAmiliefilm
ACtion
komeDie
ACtion/DrAmA
DrAmA
DrAmA
komeDie
AnimAtion/fAmiliefilm
komeDie/DrAmA
DrAmA/tHriller
gyser/tHriller
ADventure/fAntAsy
DrAmA
komeDie
komeDie
ACtion/BiogrAfi/DrAmA
DrAmA/romAntik
DrAmA
DrAmA
ADventure/komeDie

DrAmA
AnimAtion/fAmiliefilm
komeDie
DrAmA
DrAmA/romAntik
tHriller
komeDie
ACtion/ADventure
komeDie/romAntik
DrAmA
sCienCe fiCtion
DrAmA/tHriller
tHriller/gyser
DrAmA/komeDie
tHriller
ACtion/ADventure/krigsfilm
ADventure/fAmiliefilm/komeDie

20
21
21
22
23
23
24
26
26
28
28
29
30
30
32
34
35
35
36
38

38
40
40
41
41
42
43
44
45
45
46
47
48
48
49
50
51
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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 
udregning som bruges på IMDb.com). Minimum 50 personer skal 
have angivet, om de vil se en film, før der udregnes et Buzz-o-meter.

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

91.8%
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aktuellefilm  s/20-51

I 2002 sendte 20th Century Fox os på en rejse i tid og sted, da en humoristisk 
fortælling fra istiden, Ice Age, havde premiere. Den bød på et festligt galleri 
af morsomme fortidsdyr, som strøg direkte ind i hjerterne på publikum. Suc-
cesen har affødt to efterfølgere, hvoraf den seneste, Ice Age 3: Dinosaurerne 
kommer nu har premiere.

I nummer tre forsøger gnaveren Scrat stadig at snuppe den altid undslip-
pende nød - dog denne gang med mulighed for at finde ægte kærlighed. 
Manny og Ellie venter på fødslen af deres baby-mammut, og dovendyret Sid 
samler sin egen midlertidige familie, da han stjæler nogle dinosauræg og 
bliver ”mor” for tre dinosaurunger. Endelig spekulerer sabeltigeren Diego over, 
om han, ved at hænge ud med vennerne, er blevet for ”blid”. 

På en mission for a redde den uheldige Sid vover vennegruppen sig ind i en 
mystisk og underjordisk verden, hvor de støder på dinosaurer, kæmper mod 
vilde planter og møder den seje, enøjede væsel Buck, som er dino-jæger. 

Ice Age 3 kan ses i 3D i udvalgte biografer. Filmen vises på originalsproget 
engelsk og på dansk med stemmer af bl.a. Jens Andersen, Ellen Hillingsø, 
Thomas Mørk, Michael Carøe, Mick Øgendahl og Jonathan Spang.

Læs om tilblivelsen af Ice Age 3: Dinosaurerne kommer i Familie-kino på side 60

Ice Age 3
Dinosaurerne kommer 

original titel 
ice Age: Dawn of the Dinosaurs

instruktører 
Carlos saldanha, mike thurmeier

land
usA

produktionsår
2009

spilletid
94 min.

Tilbage 
til istiden

premiere

01.07
animation/familiefilm

ice Age 3: Dinosaurerne kommer

2393 
stemmer

92.5%
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aktuellefilmCrank 2 // sunshine Cleaning

Sunshine 
Cleaning

Crank: 
High Voltage

original titel 
sunshine Cleaning

instuktør 
Christine jeffs

land
usA

produktionsår
2008

spilletid
102 min.

original titel 
Crank: High voltage

instuktører 
mark neveldine, Brian taylor

land
usA

produktionsår
2009

spilletid
96 min.

premiere

03.07
premiere

01.07
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Rengøring 
for politiet

Højspændt 
action

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

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

Jason Statham (Transporter 1-3, 2002-08) er tilbage i Crank: 
High Voltage, der er efterfølgeren til Crank fra 2006. Han 
spiller lejemorderen Chev Chelios, der efter en hård kamp 
ligger næsten død i Los Angeles’ gader. Han bliver kidnappet 
af kinesiske gangstere, og tre måneder senere vågner han op. 
Her finder han ud af, at han har fået udskiftet sit næsten usår-
lige hjerte med et batteridrevet, der jævnligt kræver elektriske 
stød for at virke.

Chev undslipper sine fangevogtere, men kommer hurtigt på 
flugt fra den karismatiske mexicanske gangsterboss El Huron 
(Clifton Collins Jr. kendt fra dette års Star Trek) og den 
kinesiske Treenighed under ledelse af den farlige 100 år gamle 
Poon Dong (David Carradine kendt fra Kill Bill, 2003-04). Sam-
men med bl.a. sin kæreste Eve (Amy Smart fra Starsky & Hutch, 
2004) er Chev fast besluttet på at få sit rigtige hjerte tilbage.

komeDieaction 

416
stemmer

87.7%

119
stemmer

77.7%



22 Juli / August 2009

aktuellefilm public enemies

Public Enemies handler om 1930ernes berygtede bankrøver John Dillinger og 
hans ’kolleger’ Baby Face Nelson og Pretty Boy Floyd. Midt i forbudstidens 
lovløshed leger de kispus med loven og opnår en ikke ubetydelig popularitet 
blandt folk, der er ramt af arbejdsløsheden og ikke ligefrem elsker bankerne. 
FBI indleder en storstilet menneskejagt for, en gang for alle, at få knaldet den 
frygtede Dillinger.

En perlerække af Hollywoods største stjerner spiller med i Michael Manns 
(Heat, 1995) gangsterepos, der er baseret på virkelige hændelser. Selveste 
Johnny Depp har hovedrollen som John Dillinger, og Christian Bale spiller 
FBI-agenten Melvin Purvis.

Marion Cotillard (Oscarvinderen fra Spurven: La vie en rose, 2007) spiller 
Dillingers kæreste Billie Frechette, mens Stephen Graham (This is England, 
2006) og Channing Tatum (Step up, 2006) er henholdsvis Baby Face Nelson 
og Pretty Boy Floyd.

Public
Enemies

original titel 
public enemies

instuktør 
michael mann

land
usA

produktionsår
2009

spilletid
143 min.

Stjernespækket 
gangsterfilm

premiere

03.07
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483 
stemmer
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aktuellefilmse min kjole // sommerfrokost i rom

Sommerfrokost
i Rom

Se min
kjole

original titel 
pranzo di ferragosto

instuktør 
gianni di gregorio

land
italien

produktionsår
2009

spilletid
75 min.

original titel 
se min kjole

instuktør 
Hella joof

land
Danmark

produktionsår
2009

spilletid
88 min.

premiere

03.07
premiere

03.07
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Livsbekræftende 
sommerfilm

Fire misbrugere 
på danmarkstur

Selv om han efterhånden er blevet midaldrende, lever Gianni 
(Gianni di Gregorio) stadig under tag med sin 93-årige mor 
(Valeria De Franciscis) i det smukke Trastevere i Rom. De 
har ikke mange penge, så Gianni har intet valg, da viceværten 
tilbyder ham at arbejde sin huslejegæld af ved at tage sig af 
mandens gamle mor hen over den såkaldte Ferrogosta-week-
end, hvor enhver romer med forstanden i behold har forladt 
den glohede by for at søge frisk luft og lindring på stranden. 
Inden længe vil andre have deres ældre familiemedlemmer 
passet hos Gianni i hans hyggelige, men ikke særligt rum-
melige lejlighed.

Gianni di Gregorio, som både spiller hovedrollen og har instrueret og 
skrevet manuskript til denne livsbekræftende, sorgmuntre sommer-
film, bidrog også til gangsterfilmen Gomorras (2008) manuskript. Og 
samme films instruktør, Matteo Garrone, producerer den pris-
vindende Sommerfrokost i Rom.

Komiker og instruktør Hella Joof, som har moret danskerne 
med bl.a. En kort en lang (2003) og Fidibus (2006), er aktuel 
med en rå og realistisk roadmovie.

Se min kjole handler om fire piger (Stephanie Leon, Malou 
Reymann, Julie Grundtvig Wester og Honey Shain), som 
kører tværs over Danmark på jagt efter en ny fremtid i en 
stjålet Volvo. For nogle af pigerne er der et gammelt regn-
skab, der skal gøres op. For andre handler det om en nyvun-
den frihed. De fire piger har det tilfælles, at de alle kæmper 
for at komme ud af et misbrug. Men måske kan en misbrugt 
misbruger ikke kureres med samtaleterapi og metadon, men 
kun gennem konfrontation og tilgivelse.

Læs interview med Hella Joof i Buzz på side 12

DramaDrama

165 
stemmer

80.3%
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aktuellefilm Brüno

Den engelske komiker Sacha Baron Cohen gjorde for tre år siden sit ka-
sakhiske alias, tv-journalisten Borat, verdenskendt i filmen af samme navn. 
Uden blusel eller nogen form for respekt for gængse samfundsnormer kørte 
han USA tynd sammen med sin kameramand og tog fusen på konservative, 
religiøse og andre godtfolk. Men Borat var bare så 2006.

I den åndelige efterfølger til Borat spiller Cohen den flamboyante mode-
ekspert Brüno, som drager til det italienske modemekka Milano. Ligesom 
Borat har han en tendens til at komme i uheldige, pinlige situationer, som da 
han forvirret vælter ind på catwalken iført jumpsuit i 100 procent velcro. Eller 
da han over for nogle hærdebrede soldater ved et lejrbål udbryder, at den lille 
forsamling er ligesom pigerne fra Sex and the City.

Manuskriptet er skrevet af Cohen og hans medforfattere fra Borat, men situa-
tionerne er virkelige. Det gør bare det hele mere absurd og morsomt.

Brüno

original titel 
Brüno

instuktør 
larry Charles

land
usA

produktionsår
2009

spilletid
83 min.

Borat som
fimset modeekspert

premiere

10.07
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aktuellefilm peter pedal på nye eventyr // Away we go 

Away 
We Go 

Peter Pedal 
På Nye Eventyr

original titel 
Away we go

instuktør 
sam mendes

land
usA/storbritannien

produktionsår
2009

spilletid
98 min.

original titel 
Curious george 2: 

follow that monkey

instuktør 
norton virgien

land
usA

produktionsår
2009

spilletid
80 min.

premiere

10.07
premiere

10.07
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Rejsen hjem 
- men hvor er det?

Den 
elskelige abe

Burt (John Krasinski) og Verona (Maya Rudolph) skal have 
et barn. Seks måneder inde i den ellers problemfrie gravi-
ditet får parret at vide af Burts forældre Jerry og Gloria (Jeff 
Daniels og Catherine O’Hara), at de fraflytter Colorado. 
Det ventende kærestepars eneste grund til at bo, hvor de 
gør, er nu over alle bjerge, så hvor skal de nu slå sig ned 
med deres kommende barn?

Away We Go er en komisk og rørende beretning om et 
kærestepars rejse gennem USA. Undervejs møder de en 
række familiemedlemmer og gamle venner, som måske kan 
hjælpe dem med at finde et ”hjem”, der er deres helt eget. 
Instruktøren Sam Mendes har før lavet Oscarslugeren 
American Beauty (1999), gangsterfilmen Road to Perdition 
(2002) og sidste års anmelderroste drama med Kate Winslet 
og Leonardo DiCaprio Revolutionary Road.

Verdens mest nysgerrige abe er tilbage i et nyt sjovt og 
spændende eventyr! Da Peter møder elefanten Kayla, som 
lider af hjemve, beslutter han sig for at hjælpe hende med at 
besøge sin bror i Californien. 

Kayla arbejder for en tryllekunster og hans sikkerhedschef 
Danno Wolfe får overbevist sig selv om, at Peter er hjernen 
bag en elefant-napning. Han begynder en storstilet efter-
søgning for at finde Kayla. Med Wolfe lige i hælene rejser 
Peter, Kayla og Manden med den gule hat tværs over landet 
med tog, lastbil og skolebus, så hun kan blive genforenet 
med sin familie.

Filmen vises med dansk tale med stemmer af bl.a. Martin 
Brygmann, Henning Mouritzen og Kaya Brüel.

komeDie/Dramaanimation/familiefilm
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aktuellefilm jCvD // the last House on the left 

The Last House 
on the LeftJCVD

original titel 
the last House on the left

instuktør 
Dennis iliadis

land
usA

produktionsår
2009

spilletid
110 min.

original titel 
jCvD

instuktør 
mabrouk el mechri

land
Belgien, luxemburg, frankrig

produktionsår
2008

spilletid
97 min.

premiere

17.07
premiere

17.07
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Hævnens
time

En actionstjernes 
bekendelser

Da Mari (Sara Paxton, Superhero Movie, 2008) sent om 
aftenen ankommer til det afsidesliggende hus ved søen, bliver 
hun og hendes venner kidnappet af en flygtet straffefange 
og hans kumpaner. Mari bliver snart efterladt, fordi hendes 
overfaldsmænd tror, at hun er død, men i stedet forsøger hun 
desperat at finde hjem til forældrene John (Tony Goldwyn, 
The Last Samurai, 2003) og Emma (Monica Potter, Saw, 
2004). 

Uheldigvis søger hendes overfaldsmænd ly det eneste sted, 
hun troede var sikkert. Og da hendes familie får kendskab til 
hendes forfærdelige historie, skyer de ingen midler for at tage 
en grufuld hævn.

The Last House on the Left er en genindspilning af gyser-
mesteren Wes Cravens berygtede film af samme navn fra 1972.

Jean-Claude Van Damme som du aldrig har set ham før! 
‘The Muscles From Brussels’ er tilbage - men på flugt fra 
skatteproblemer og et retsligt opgør om forældremyn-
digheden over sin datter - og, værst af alt, har ærkerivalen 
Steven Seagal netop snuppet en ny rolle for næsen af ham! 
Da Jean-Claude, for at få lidt ro, vender tilbage til sit hjem-
lige Belgien, tager hans liv en helt uventet drejning, da han 
besøger det lokale postkontor og pludselig er indblandet i et 
røveri og gidseldrama. 

Som en af 80erne og 90ernes største actionstjerner slog Van 
Damme sit navn fast i film som Bloodsport (1988) og Time-
cop (1994), men har siden haft svært ved at nå længere ud 
end til billige b-film på dvd. I JCVD er han pludselig tilbage 
i den rolle, han spiller bedst - sig selv! Morsom, rørende og 
reflekterende semi-dokumentar.

Gyser/thrillerDrama/thriller

135
stemmer

77.9%

Harry Potter og 
Halvblodsprinsen
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aktuellefilmHarry potter og Halvblodsprinsen

Harry Potter og Halvblodsprinsen er den sjette filmatisering af J.K. Rowlings 
fortryllende populære bestseller-bøger.

År nummer seks på troldmandsskolen Hogwarts viser sig at være et ret 
spændende år for Harry Potter. For det første får han en ny lærer, Horace 
Slughorn, som er en del mere brugbar for Harry, end han tror. For det andet 
finder Harry en bog, der har tilhørt den meget mystiske Halvblodsprins. Harry 
opdager, at Halvblodsprinsens gamle lærdom er blevet skrevet i margenerne 
af næsten alle siderne i bogen, og det giver Harry råd til, hvordan han forbed-
rer sine evner til at lave kraftfulde eliksirer og en række nyttige (og farlige) 
besværgelser.

Daniel Radcliffe spiller atter den unge troldmand Harry Potter, ligesom 
Rupert Grint og Emma Watson igen udfylder rollerne som hans bedste 
venner Ron og Hermione. Moulin Rouge!-skuespilleren Jim Broadbent er 
den nye lærer Slughorn, mens en perlerække af engelske stjerner giver liv til 
birollerne, deriblandt Michael Gambon, Alan Rickman og Helena Bonham 
Carter som alle gentager deres roller fra tidligere Harry Potter-film.

Læs interviewet med Daniel Radcliffe på side 52

Harry Potter og 
Halvblodsprinsen

original titel 
Harry potter 

and the Half-Blood prince

instuktør 
David yates

land
storbritannien, usA

produktionsår
2009

Fortryllende 
fantasy

premiere

17.07
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7548 
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aktuellefilmthe Burning plain // Det regner altid i provence

Det regner 
altid i ProvenceThe Burning Plain

original titel 
parlez-moi de la pluie

instuktør 
Agnès jaoui

land
frankrig

produktionsår
2008

spilletid
100 min.

original titel 
the Burning plain

instuktør 
guillermo Arriaga

land
usA, Argentina

produktionsår
2008

spilletid
106 min.

premiere

24.07
premiere

17.07
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Fransk 
sommerfortryllelse

Oscarstjerner 
i prisbelønnet film

Den populære politiker og feminist Agathe Villanova (Agnès 
Jaoui) rejser hjem til sit barndomshjem i Provence for at sam-
le kræfter og hjælpe sin søster med at rydde huset efter deres 
afdøde mor. I løbet af to begivenhedsrige uger sættes alt på 
en spids - kærlighed, relationer, drømme og ængstelse, da 
den selvoptagede dokumentarfilmskaber Michel Ronsard 
(Jean-Pierre Bacri) i sin serie om succesrige kvinder sam-
men med en kollega hvirvler Agathe ud i en række forviklinger.

Den seksdobbelte César-belønnede instruktør og skuespiller 
Agnès Jaoui beviser med den varme komedie Det regner altid 
i Provence, hvorfor hun er en af fransk films største navne. 
Hun har tidligere glædet det fransk-elskende publikum med 
perlerne De andres smag (2000) og Se på mig (2004), som 
begge har hendes mand Jean-Pierre Bacri på rollelisten.

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 selvdestruk-
tivt triste Sylvia (Charlize Theron, Oscar for Monster, 2003) 
arbejder på en fornem restaurant i Portland 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) down 
south 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).

komeDieDrama
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aktuellefilm tømmermænd i vegas

To dage før sit bryllup kører Doug (Justin Bartha) og hans tre venner (Brad-
ley Cooper, Ed Helms og Zach Galifianakis) til Las Vegas for at holde pol-
terabend. Og det bliver et brag af en fest! For da de tre venner vågner næste 
morgen med dunkende hovedpine, kan de absolut intet huske. 

Deres eksklusive hotelsuite er fuldstændigt raseret, og brudgommen er spor-
løst forsvundet. For at finde ud af, hvad der gik galt aftenen før, og for at finde 
Doug tids nok til at få ham hjem til Los Angeles til brylluppet, begynder de tre 
venner at gennemgå deres handlinger fra aftenen før... Men jo mere de finder 
ud af, jo større bliver deres problemer…

Tømmermænd i Vegas er instrueret af Todd Phillips, som stod bag Old 
School (2003) og Starsky & Hutch året efter. På rollelisten ses bl.a Justin Bar-
tha fra de to National Treasure-film (2004-07), Bradley Cooper som spillede 
med i Han er bare ikke vild med dig (2008) og Ed Helms kendt fra tv-serien 
The Office, mens bokseren Mike Tyson har en særlig gæsteoptræden.

Læs om Todd Philips og filmens skuespillere på side 58

Tømmermænd 
i Vegas

original titel 
the Hangover

instuktør 
todd phillips

land
usA

produktionsår
2009

spilletid
100 min.

Et brag 
af en fest!

premiere

24.07
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aktuellefilm Bronson

Instruktøren Nicolas Winding Refn slog igennem i dansk film i 1996 med den 
nyskabende Pusher, og siden har han lavet både danske og internationale 
film. Med Bronson søger han atter mod udlandet i en film, der har modtaget 
stor ros på festivaler og i pressen.

Filmen handler om en 19-årig, temperamentsfuld Michael Peterson, der i 1974 
vil være kendt - koste hvad det vil. Med et hjemmelavet, oversavet jagtgevær 
og et hoved fuld af drømme, forsøgte han at røve et postkontor. Han blev 
dog hurtigt fanget og dømt til at afsone sin straf i fængslet. Det skulle blot 
have været syv år, men Peterson har efterfølgende været bag tremmer i 34 år, 
hvoraf de 30 har været i isolationsfængsel.

I løbet af denne tid er drengen Michael Peterson forsvundet, og ’Charles 
Bronson’ (Tom Hardy fra RocknRolla, 2008) - hans superstjerne alter ego 
- har taget over. Bronson bliver herefter kendt som ’Storbritanniens mest 
voldelige straffefange’ på grund af sin uregerlige adfærd i fængslet. 

Bronson er en både dramatisk, komisk og uhyggelig skildring af Petersons 
brutale liv. Den er tilmed baseret på virkelige hændelser.

Bronson

original titel 
Bronson

instuktør 
nicolas winding refn

land
storbritannien

produktionsår
2009

spilletid
92 min.

Brutal 
straffefange

premiere

24.07
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aktuellefilm sidste chance Harvey // Couscous 

Couscous 
Sidste chance 
Harvey

original titel 
le graine et le mulet

instuktør 
Abdel kechiche

land
frankrig

produktionsår
2007

spilletid
151 min.

original titel 
last Chance, Harvey

instuktør 
joel Hopkins

land
usA

produktionsår
2008

spilletid
92 min.

premiere

31.07
premiere

24.07
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Prisvindende 
familiedrama

Første kærlighed, sidste 
chance og alt der imellem

Familiedramaet udspilles i den solbeskinnede havneby Sète 
på den franske middelhavskyst. Den enlige Slimane mister 
sit job på værftet, men vil ikke opgive drømmen om et bedre 
liv. Og vejen går over køkkenet, for er der én ting, som de 
tunesiske tilflyttere forstår sig på, så er det at lave en god 
couscous. 

Om missionen lykkedes er filmens ydre drama, men det er 
slet ikke historiens kerne. Couscous er først og fremmest et 
lyrisk, generøst udstrakt familiedrama, dybt og rummeligt 
som livet selv. Med debutanten Habib Boufares og den 
smukke Hafsia Herzi, hvis rolle i Couscous har givet hende 
et gennembrud i fransk film. Couscous har modtaget en lang 
række priser ved bl.a. César prisuddelingen i Frankrig og 
Venedig Film Festival.

Harvey har haft en rigtig skoddag - fortæller han over en whisky 
til den egentlig ikke særlig interesserede engelske kvinde, 
der sidder et par borde væk og læser. Det har hun også, men 
Harvey kommer lige fra sin datters bryllup, hvor hun havde 
foretrukket at blive ført op af sin stedfar, han er kommet for sent 
til sit fly, og så er han lige blevet fyret over telefonen. Kvinden, 
Kate Walker, overgiver sig; hans dag har været værst. 

På en rigtig skoddag for både Harvey og Kate springer der en 
gnist mellem de to mennesker, der begge er ude over deres 
første ungdom, men som nu har en aften og en bryllupsrecep-
tion til at tage en chance. Måske er det sidste chance. 

Oscarvinderne Dustin Hoffman og Emma Thompson spiller 
to mennesker, der på hver deres måde er endt i en blindgyde. 
Filmen er skrevet med netop disse to stjerner i tankerne af Joel 
Hopkins, der også har instrueret den.

DramaDrama/romantik
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aktuellefilm vanvittig forelsket 

Da Daniel (Cyron Melvile), den lidt tilbageholdende, men yderst talentfulde 
pianistelev på musikkonservatoriet, scorer én af skolens lækre piger, Sofie 
(Sara Hjort Ditlevsen, fra tv-serien Forestillinger), vendes hans liv op og 
ned. Daniel er lykkelig og føler for første gang, at livet giver mening. Desværre 
bliver euforien langsomt erstattet af en brændende jalousi og mistanke om, at 
Sofie har en anden.

Selvom alle siger, at han tager fejl, er Daniel overbevist om, at Sofie ikke siger 
sandheden. Og i takt med at mistanken tager til, vokser hans følelser ham 
over hovedet og hans kontrollerede temperament, bryder ud i lys lue med 
voldsomme konsekvenser.

Det danske stortalent Cyron Melville var med denne film kåret som Shooting 
Star på Berlins Filmfestival tidligere på året. Han har spillet et utal af roller i 
stærke film som Råzone (2006) og Fighter (2007), men nu har han hovedrollen 
i Vanvittig forelsket.

Læs mere om Cyron Melville i Buzz på side 14

Vanvittig 
forelsket 

original titel 
vanvittig forelsket

instuktør 
morten giese

land
Danmark

produktionsår
2009

Musikalsk 
smertelig kærlighed

premiere

31.07
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Drama

101 
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aktuellefilm year one // sommertid

Sommertid Year One 

original titel 
l’heure d’été

instuktør 
olivier Assayas

land
frankrig

produktionsår
2008

spilletid
103 min.

original titel 
year one

instuktør 
Harold ramis

land
usA

produktionsår
2009

spilletid
97 min.

premiere

03.08
premiere

31.07

Fo
t

o
 C

am
er

a 
Fi

lm

Fo
t

o
 S

on
y 

P
ic

tu
re

s

Fransk 
familiedrama

Tilbage 
til fortiden

Tre søskende i fyrrene ankommer - med pårørende og poder 
på slæb - hos deres gamle mor (Edith Scob) i det idylliske 
landhus, hvor de kom så ofte, da de selv var børn. Adrienne 
(Juliette Binoche) er succesrig tøjdesigner i New York, 
Frédéric (Charles Berling) er økonom og lærer i Paris, mens 
Jérémie (Jérémie Renier) ernærer sig som entreprenør i Kina. 

Sommerens familietræf viser sig at blive moderens sid-
ste, og snart bliver søskendeflokken vidne til deres fælles 
erindringsgods’ forsvinden, for de kan ikke blive enige om 
at beholde hendes efterladte ejendele - inklusive en række 
kostbare kunstværker og antikviteter.

Altid dejlige Juliette Binoche fra Chocolat (2000) og Skjult 
(2005) spiller en af rollerne i dette franske familiedrama skre-
vet af instruktøren Olivier Assayas.

Året er 1. Zed (Jack Black) og Oh (Michael Cera) er 
to dovne jægere, som bliver udstødt fra deres primitive 
landsby, efter de har spist et æble fra et forbudt træ. Der-
efter indleder de en episk rejse gennem fortidsverdenen. 
Undervejs møder de spændende mennesker så som Kain og 
Abel, mens de kommer i modvind hos de fremadstormende, 
romerske legionærer.

Year One har to af tidens største komikernavne i hovedrol-
lerne. Den rutinerede Jack Blacks imponerende cv inkluderer 
bl.a. The School of Rock (2003) og Tropic Thunder fra sidste 
år, mens talentet Michael Cera har gjort sig bemærket i Juno 
(2007). I birollerne ses en række morsomme og dygtige folk 
som Oliver Platt (Frost/Nixon, 2009), David Cross (I’m Not 
There, 2007) og Vinnie Jones (Snatch, 2000).

DramaaDventure/komeDie

217 
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aktuellefilm pedersen og findus: glemligheder // l.A. gigolo 

L.A. 
Gigolo 

Peddersen og Findus: 
Glemligheder

original titel 
spread

instuktør 
David mackenzie

land
usA

produktionsår
2009

spilletid
97 min.

original titel 
pettson & findus: glömligheter

instuktør 
 jørgen lerdam, Anders sørensen

land
sverige

produktionsår
2009

spilletid
70 min.

premiere

07.08
premiere

07.08
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Penge 
vs. kærlighedHusker du?

Den unge og attraktive Nicki (Ashton Kutcher, The Butterfly 
Effect, 2004) scorer sig til en luksuriøs livsstil ved at service-
re rige kvinder i sengen. Under palmerne i det solbeskinnede 
Hollywood Hills nyder han godt af sine privilegier som player 
på byens trendy klubber. Her møder han kvinder, der er pa-
rate til at lade en ”Toy Boy” bo i deres hjem et stykke tid, for 
til gengæld at få noget hot sex og håbe på ægte kærlighed.

Nicki har styr på sit liv og nyder at blive opvartet af den suc-
cesfulde og rige Samantha (Anne Heche, tv-serien Men in 
Trees), indtil han en dag møder den jævnaldrende servitrice 
Heather (Margarita Levieva, The Invisible, 2007).

Hvad stiller man op, når man går hen og bliver smaskforel-
sket og tvinges til at vælge mellem penge og kærlighed?

I den fjerde Peddersen og Findus-film bliver grus i maskin-
eriet og sort uheld startskuddet til et helt nyt eventyr med 
Peddersen og hans kat Findus. En gammel svømmemaskine 
ombygget til en tagstenskaster giver Peddersen hukommel-
sestab, og pludselig er gode råd dyre.

Måske kan historien om dengang, Findus var lille og blev 
væk, få Peddersen til at huske igen? Eller måske historien 
om skattejagten, hvor Peddersen og Findus begav sig ud 
en sent nat for ikke så længe siden? Genfortællingen af alle 
deres eventyr lader til at være det eneste, som kan få Ped-
dersens hukommelse tilbage…

Filmen vises med danske stemmer af bl.a. Per Pallesen, 
Lukas Emanuel Kraft, Lars Knutzon og Henrik Koefoed.

komeDieanimation/familiefilm
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aktuellefilm jeg har elsket dig så længe  // emmas lykke

Emmas 
Lykke

Jeg har elsket dig 
så længe 

original titel 
emmas glück

instuktør 
sven taddicken

land
tyskland

produktionsår
2006

spilletid
99 min.

original titel 
il y a longtemps que je t’aime

instuktør 
philippe Claudel

land
frankrig, tyskland

produktionsår
2008

spilletid
117 min.

premiere

07.08
premiere

07.08
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Tragikomisk 
fabel

Udenfor 
murerne

Emma (Jördis Triebel) bor alene på slægtens grisefarm, hvor 
hun plejer dyrene nænsomt, inden de slagtes. Hun klarer sig 
selv og har ikke brug for andre. En nat dumper Max (Jürgen 
Vogel) ned i hendes tilværelse, da hans Jaguar bryder sam-
men på gården. Max er på flugt - både fra sin arbejdsgiver 
fra hvem han har stjålet bilen og en formue - men også fra 
en dødelig kræftsygdom. Han er på vej mod Mexico, men er 
på grund af omstændighederne strandet på Emmas gård. To 
meget forskellige mennesker mødes og det umage par nær-
mer sig langsomt hinanden. Emma og Max finder efterhånden 
ud af, at lykken måske findes det sted, man mindst venter det.

Emmas Lykke er en tragikomisk fabel, der handler om 
ensomhed, aktiv dødshjælp samt vores forventninger til lyk-
ken og kærligheden og høstede mange roser på den tyske 
festival GERMAN GO WEST tidligere på året.

Juliette Fontaine (Kristin Scott Thomas, Den engelske 
patient, 1996) løslades efter femten år i fængsel og får uventet 
husly hos sin lillesøster Léa (Elsa Zylberstein), som bor med 
sin mand og døtre. Livet udenfor fængslets mure viser sig at 
blive en stor prøvelse for den fåmælte Juliette, som ikke lader 
nogen komme hende nær. Men den iskolde facade, hun har 
bygget op gennem årene, begynder langsomt at krakelere og 
efterhånden begynder vi at forstå, hvad det er, der har formet 
hende, og hvorfor hun reagerer, som hun gør.

Jeg har elsket dig så længe er dobbelt prisvinder i Berlin, 
modtog en BAFTA for Bedste ikke-engelsksprogede film, en 
European Film Award for Bedste Skuespillerinde (Thomas) 
og blev nomineret til to Golden Globes.

Drama/romantikDrama
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aktuellefilm kapring af metro 1 2 3

I Kapring af Metro 1 2 3 spiller Denzel Washington New York City Subways 
vagtleder, Walter Garber. Pludselig forvandler en ubegribelig forbrydelse en 
ganske almindelig hverdag til det rene kaos. Nogen har kapret et tog. 

Ryder (John Travolta), den kriminelle superhjerne bag kuppet, truer sammen 
med sine fire stærkt bevæbnede mænd med at henrette togets passagerer, 
med mindre en gigantisk løsesum betales inden for 60 minutter. Mens stress-
niveauet banker helt op i det røde felt, udnytter Garber sin indgående viden 
om subwaysystemet i kampen mod uret for at overvinde Ryder og redde 
passagererne. Men tilbage står et kæmpe spørgsmål, som Gerber ikke kan se 
nogen logisk forklaring på - for selv om togpiraterne når at få de mange penge 
inden for fristen, hvordan har de tænkt sig at slippe væk?

To af Hollywoods største stjerneskuespillere, Denzel Washington (Oscar 
for Training Day i 2001) og John Travolta (Pulp Fiction, 1994), udkæmper en 
dødelig duel i denne adrenalinpumpende thriller.

Kapring af 
Metro 1 2 3

original titel 
the taking of pelham 1 2 3

instuktør 
tony scott

land
usA

produktionsår
2009

spilletid
106 min.

Denzel og Travolta 
i dødelig duel

premiere

07.08
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thriller

52 
stemmer

84.2%
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aktuellefilmwinnie & karina: the movie

Den kristne tv-kanal HKKs dynamiske bestyrelsesformand har brug for en 
kompensationscheck fra det offentlige for at resocialisere et par kriminelle. 
Fængselsinspektøren i Vestre Fængsel har brug for ro og orden. Og DR2-
journalisten Julie (Mette Føns) har brug for to prøveløsladte kvinder til sit 
temalørdag-projekt.

Alle pile peger på kaosbomberne Winnie og Karina (Christina Cederqvist 
og Linda P), der lider af den vildfarelse, at de hver får en million kroner for at 
møde på resocialiserende arbejde på HKK. Winnie og Karina bliver recep-
tionister fra helvede på tv-stationen, mens de i fritiden sysler med planer om 
indbrud i Bullers pølsevogn, der angiveligt indeholder to millioner kroner – lige 
nok til at betale Karinas søn Kians konfirmation, afbetale Winnies gæld til 
Ploven og Sten Forkvaklet - og selvfølgelig alt det løse.

Winnie og Karina: The Movie er filmatiseringen af DR2s populære satirepro-
gram Piger på prøveløsladelse, og den kvikke, ublufærdige dialog er skrevet 
af titelpersonernes virkelige aliasser Christina Cederqvist og Linda P. På rolle-
listen ses også Henrik Lykkegaard, Thomas Bo Larsen, Bodil Jørgensen, 
Ole Thestrup og Søren Malling.

Læs interviewet med Winnie og Karina (!) i Buzz på side 15

Winnie og Karina
The Movie

original titel 
winnie og karina - the movie

instuktør 
søren fauli

land
Danmark

produktionsår
2009

spilletid
73 min.

Piger 
på prøveløsladelse

premiere

14.08
komeDie

106 
stemmer
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aktuellefilm g.i. joe: the rise of Cobra 

Action Force bliver til film i G.I. Joe: The Rise of Cobra. Stephen Sommers, 
det er ham med The Mummy-filmene, har instrueret et væld af kendte skue-
spillere i actionfilmen om en gruppe supersoldaters kamp mod den onde 
organisation Cobra. 

Fra den egyptiske ørken til dybt under polarindlandsisen bruger 
G.I. Joe elite-styrken, det nyeste overvågningsudstyr og 
militære isenkram til at bekæmpe den korrupte våbenhandler 
Destro. Samtidig vokser truslen fra den mystiske Cobra-
organisation, der bringer verden på randen af kaos. 

Filmen er baseret på legetøjet Action Force, der i 
1980erne gjorde figurerne Snake Eyes og Storm 
Shadow til helte i miniatureform. Først-
nævnte spilles af Ray Park - Darth Maul 
fra Star Wars Episode 1: The Phantom 
Menace (1999). G.I. Joe: The Rise 
of Cobra har også roller til Dennis 
Quaid, Sienna Miller, Marlon 
Wayans og Joseph Gordon-Levitt.

G.I. Joe: 
The Rise of Cobra 

original titel 
g.i. joe: the rise of Cobra

instuktør 
stephen sommers

land
usA

produktionsår
2009

spilletid
107 min.

Action Force 
i højeksplosiv film

premiere
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action/aDventure

317 
stemmer

87.1%
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aktuellefilmthe proposal  //  il Divo 

 
Il Divo The Proposal 

original titel 
il Divo

instuktør 
paolo sorrentino

land
italien

produktionsår
2008

spilletid
110 min.

original titel 
the proposal

instuktør 
Anne fletcher

land
usA

produktionsår
2009

spilletid
107 min.

premiere

14.08
premiere

14.08
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Korruption 
i Italien

Her kommer 
bruden

I Rom ved daggry, når alle sover, er én mand vågen. Den mand 
er Giulio Andreotti. Han er vågen, fordi han skal arbejde, skrive 
bøger, bevæge sig i celebre kredse og, ikke mindst, bede. 
Andreotti er med sin rolige, snu og uransaglige facon synonym 
med magt i Italien i over fire årtier. I begyndelsen af 1990erne 
er han klar til at påtage sig sit syvende mandat som premiere-
minister. Andreotti er en ’gerontokrat’, der ikke er bange for no-
gen og ikke kender betydningen af ærefrygt. Han opstår uskadt 
fra alt: valgkampe, terrormassakrer, anklager bag hans ryg. 

Indtil den mest magtfulde modpart i Italien, mafiaen, erklærer 
krig imod ham. Så ændrer tingene sig. Måske endda selv for 
den gådefulde, udødelige Andreotti.
Toni Servillo vandt bl.a. en European Film Award for sin præsta-
tion som Andreotti i dette politiske og personlige drama, ligesom 
instruktør Paolo Sorrentino modtog Juryens Pris i Cannes.

Margaret Tate (Sandra Bullock) er en canadisk forretnings-
kvinde, der styrer sit kontor med hård hånd. En dag får hun 
at vide, at hendes visum er udløbet, så nu risikerer hun at 
blive udvist fra Amerika. Hun har dog en mulighed for at blive 
i landet, hvis hun inden for ganske kort tid gifter sig med en 
amerikansk statsborger. Da kærlighed og romantik ikke har 
været på skemaet et stykke tid for den målrettede karriere-
kvinde, tvinger hun sin mandlige sekretær, Andrew Paxton 
(Ryan Reynolds), til at agere forlovet med hende.

Sandra Bullock og Ryan Reynolds er stjernerne i denne 
romantiske komedie - en genre, som de begge er velbe-
vandrede i. Bullock gjorde sig bemærket i Agent Catwalk 1-2 
(2000-05), mens Reynolds har bevist sit komiske talent i Helt 
sikkert… måske (2008).

DramakomeDie/romantik

490 
stemmer

88.9%



aktuellefilm District 9

Ringenes Herre-instruktøren Peter Jackson er producer på District 9, en 
fortælling om, hvordan rumvæsner for 30 år siden kom i kontakt med Jorden. 
Disse fremmede væsner viste sig at være flygtninge fra deres hjemplanet. De 
blev indlogeret i District 9 i Sydafrika, mens verdens nationer diskuterede, 
hvad der skulle gøres ved dem.

Nu er tålmodigheden løbet ud. Det multinationale MNU, som ikke interesserer 
sig for rumvæsnernes velvære, er sat til at kontrollere dem, og de håber på at 
tjene en formue, hvis de kan få de fremmedes våben til at virke. 

Men indtil videre uden held for de skal bruge dna fra rumvæsnerne. Da MNU 
agenten Wikus van der Merwe (Sharlto Copley) bliver offer for en virus, bliver 
han snart den mest jagede mand i verden - og den mest værdifulde. Han har 
nemlig nøglen til at forstå de fremmedes teknologi. Nu er der kun ét sted, han 
kan gemme sig: District 9.

District 9

original titel 
District 9

instuktør 
neill Blomkamp

land
usA

produktionsår
2009

Peter Jacksons 
rumvæsner

premiere
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science fiction

Brudte 
favntag

46 Juli / August 2009
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aktuellefilm Brudte favntag 

For fjorten år siden var Mateo Blanco (Lluís Homar) involveret i en voldsom 
bilulykke, hvor han ikke blot mistede sit syn, men også Lena (Penélope 
Cruz), sit livs kærlighed. Han har i hele sit voksne liv brugt to navne: Harry 
Caine, der er et pseudonym, som han underskriver sine litterære værker med, 
og så Mateo - hans rigtige navn, som han lever under og bruger i de film, han 
instruerer.

Nu kalder han sig kun Harry Caine, for hvis han alligevel ikke kan instruere 
film, kan han lige så godt leve efter idéen om, at Mateo Blanco døde sammen 
med sin elskede Lena. Harry lever nu af at forfatte manuskripter med hjælp fra 
hans tidligere produktionsleder Judit García (Blanca Portillo) og hendes søn 
Diego (Tamar Novas), hans sekretær. Da Diego bliver involveret i en ulykke, 
tager Harry sig af ham, mens Judit er i Madrid. Mens Diego kommer sig, 
spørger han til dengang, Harry kaldte sig Mateo, og som en far, der fortæller 
godnathistorie til sin søn, åbner Harry sig op og genkalder sin fortid. 

Historien om Mateo, Lena, Judit og Diego er historien om ”amour fou” - 
domineret af fatalitet, jalousi, magtmisbrug, forræderi og skyldkomplekser. 
Spaniens helt store mesterinstruktør Pedro Almodóvar (Tal til hende, 2002) 
står bag Brudte favntag, mens den smukke Penélope Cruz (Volver, 2006) atter 
brænder igennem lærredet.

Brudte 
favntag

original titel 
los abrazos rotos

instuktør 
pedro Almodóvar

land
spanien

produktionsår
2009

Penélope Cruz og Almodóvar 
atter sammen

premiere

21.08
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aktuellefilm my Bloody valentine  //  Bottle shock 

Bottle 
Shock

My Bloody 
Valentine 3D

original titel 
Bottle shock

instuktør 
randall miller

land
usA

produktionsår
2008

spilletid
110 min.

original titel 
my Bloody valentine

instuktør 
patrick lussier

land
usA

produktionsår
2009

spilletid
101 min.

premiere

21.08
premiere
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En god årgang
Valentin-gys 
i 3D

For den britiske vinhandler Steven Spurrier (Alan Rickman) 
findes der ikke noget bedre end fransk vin. Det til trods for ryg-
terne om, at det er Californien, som kommer til at stå for frem-
tidens bedste vine. Sikker i sin sag om at vingårdene i Napa Val-
ley ikke er nogen alvorlig konkurrence for de etablerede franske 
vinhuse, udfordrer han amerikanerne til en blindtest. Men da han 
opdager en dal fuld af ambitiøse, dygtige og erfarne vinprodu-
center som Jim Barrett (Bill Pullman) og hans søn Bo (Chris 
Pine), frygter han, at hans pr-stunt kan ændre vinens historie for 
altid og ikke mindst chokere alverdens vinkendere.

Inspireret af en sand historie fra 1976 og med stjerner som Alan 
Rickman kendt fra Harry Potter-filmene (2001-09), Bill Pullman, 
der spillede præsident i Independence Day (1996), og stortalen-
tet Chris Pine, som har hovedrollen i den nye Star Trek-film.

Harmony er en lille provinsby med en blodig historie. Harry 
Warden, den eneste overlevende fra en mineulykke, vågnede 
op af koma, på Valentinsdag præcis et år efter ulykken. Klædt i 
minearbejdertøj og gasmaske dræbte han 22 mennesker i byen 
med hans hack. Det lykkedes dog politiet at fange og skyde ham - 
eller det troede de...
10 år senere vender Tom (Jensen Ackles) tilbage til Harmony. 
Han er en af de unge, som overlevede den frygtelige massakre. 
Han møder sin store ungdomskærlighed Sarah (Jaime King), 
som nu gift med byens politichef, og samtidig begynder en række 
Valentin-drab i byen, som tyder på, at Harry Warden står bag.

My Bloody Valentine er et remake af gyseren fra 1981, 
og denne gang foregår det i 3D, så alle de skræmmende 
uhyrligheder føles endnu mere virkelige. Gør dig klar til et 
sommerchok af de helt store.

Drama/komeDiethriller/Gyser

171
stemmer

85.7%

132 
stemmer

69%
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aktuellefilmHeadhunter 

Rumle Hammerichs Headhunter er en dansk thriller, der udspiller sig i er-
hvervslivets absolutte top. Martin Vinge (Lars Mikkelsen), tidligere hardcore-
journalist og nu succesfuld headhunter med et kompliceret privatliv, bliver i al 
fortrolighed sat på opgaven at finde en ny arvtager til Danmarks største rederi 
og olieimperium. 

Martin giver sig i lag med at søge efter mulige emner, men opdager, at han 
bliver viklet ind i et større og uigennemskueligt magtspil om, hvad der skal ske 
med koncernen - et brutalt magtspil, der lægger voldsomt pres på Martin og 
hans private bagland.

Ud over Lars Mikkelsen, der også spillede med i den populære, politiske 
thriller Kongekabale fra 2004, er et væld af kendte danske skuespillere på rol-
lelisten i Headhunter bl.a. Henning Mouritzen (Festen, 1998), Preben Harris 
(En kort en lang, 2001), Charlotte Fich (Drabet, 2005) og Troels Lyby (Blå 
mænd, 2008).

Headhunter 

original titel 
Headhunter

instuktør 
rumle Hammerich

land
Danmark

produktionsår
2009

Brutalt 
magtspil

premiere

21.08
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aktuellefilm inglourious Basterds

Under Anden Verdenskrig i det nazi-okkuperede Frankrig blev en gruppe 
jødisk-amerikanske soldater, kendt som ’The Basterds’, specielt udvalgt til at 
sprede frygt i det Tredje Rige ved at skalpere og brutalt myrde nazister. Inden 
længe møder The Basterds en fransk-jødisk teenagepige, der bestyrer en 
biograf i Paris, som bliver soldaternes mål.

Den excentriske mesterinstruktør Quentin Tarantino er tilbage med endnu 
en hyldest til gamle, obskure film. Hans gennembrud var med Pulp Fiction i 
1994, som indbragte ham en række priser, bl.a. De Gyldne Palmer i Cannes. I 
år var han atter nomineret til hovedprisen, men det var skuespilleren Christoph 
Waltz, der modtog en pris for Bedste skuespiller. 

Mange vil dog nok mene, at Brad Pitts tilstedeværelse i filmen er mere 
opsigtsvækkende, og han spiller en af disse hårde Basterds. Derudover er 
Diane Kruger (Troy, 2004), Mike Myers (Austin Powers: International Man of 
Mystery, 1997) og Eli Roth (Death Proof, 2007) med i Inglourious Basterds.

Læs den klassiske scene fra Pulp Fiction på side 71

Inglourious 
Basterds

original titel 
inglourious Basterds

instuktør 
Quentin tarantino

land
usA

produktionsår
2009

Tarantino og Pitt 
slår pjalterne sammen

premiere

28.08
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363 
stemmer

92%

G-Force 
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aktuellefilmg-force 

Pirates of the Caribbean-produceren Jerry Bruckheimer præsenterer nu sin 
første 3-D film på det store lærred med G-Force. 

Der er tale om et hæsblæsende eventyr om udviklingen af et hemmeligt 
regeringsprogram, der har til formål at optræne dyr til spionage. Bevæbnet 
med det sidste nye hi-tech udstyr finder den lille gruppe af højt specialiserede 
forsøgsdyr pludselig ud af, at verdens skæbne ligger i deres poter. De top-
hemmelige medlemmer af G-Force er holdets dynamiske teamleder Darwin, 
der ikke kender til nederlag, den ekstreme våbenekspert Blaster, der elsker 
alt, der er bare den mindste smule ekstremt, den sexede karateekspert Juarez 
plus rekognosceringseksperten og bogstavelige flue på væggen Mooch, 
foruden den spidsnæsede muldvarp Speckles, der er holdets computer- og 
informationsekspert.

Den dobbelte Oscarvindende special effects-mester, Hoyt Yeatman, har 
instrueret filmen og tilmed fundet på dens skøre og fantasifulde historie. Den 
bliver vist med både dansk tale og på originalsproget engelsk med stemmer 
af bl.a. Nicolas Cage, Steve Buscemi og Penélope Cruz.

G-Force 

original titel 
g-force

instuktør 
Hoyt yeatman

land
usA

produktionsår
2009

Højteknologisk 
hamsteraction

premiere

28.08
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63 
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83%



52 Juli / August 2009

orD daniel Bentien

interview daniel radcliffe

foto sandrew metronome

HarrY 
potter 
er et sikkerHedsnet
verdens mest kendte troldmand, Harry potter, er tilbage i sin sjette 
film, når Harry Potter og Halvblodsprinsen har dansk premiere den 
17. juli. rollen som Harry har betydet øjeblikkelig stjernestatus for 
skuespilleren Daniel radcliffe. men nu er serien snart slut.
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aniel Radcliffe har 
spillet Harry Potter 
siden den første film i 
2001, hvor han var blot 
12 år gammel. Derfor 
kan man roligt sige, 
at rollen som trold-

mandselev har været en fast del i hans 
teenageliv. Den nu 19-årige Daniel, der 
blev født i London og allerede spillede 
skuespil som femårig, har gennemgået 
en naturlig udvikling på skærmen foran 
millioner af mennesker. Selv gider han 
ikke se tilbage på denne udvikling:

”Der er en del krummen tæer forbun-
det med min egen præstation, så jeg ser 
ikke tilbage på de tidligere film. Jeg burde 
måske se dem og tage det positive fra den 
måde, mine præstationer har forbedret og 
udviklet sig på gennem årene, men det er 
lidt pinligt at se og høre sig selv i den alder. 
Når jeg på et tidspunkt ser tilbage, bliver 
det meget interessant.”

Forfærdeligt kærlighedsliv
Harry Potter og Halvblodsprinsen er den 
sjette film i serien, der er baseret på den 
engelske forfatter J.K. Rowlings best-

sellere. Den handler om troldmandselev-
en Harry Potter, der begynder sit sjette 
år på Hogwarts, der er en kostskole for 
unge troldmænd og hekse. Harry kom-
mer på sporet af hemmeligheder fra sin 
og sine forældres slørede fortid, og så 
opstår der pubertetsproblemer med 
vennerne Ron og Hermione. Arbejdet 
med udviklingen af Harry Potter-karak-
teren fortsætter:

Vil Harry Potter og Halvblodsprinsen vise 
en anden side af Harry?
”Der er en gnidning i denne film, og det 
har meget mere med Ron og Hermione 
at gøre end med Harry. Harry er ulykkelig 
i en stor del af denne film, primært fordi 
folk hele tiden forsøger at slå ham ihjel. Og 
hans kærlighedsliv er også forfærdeligt. 
Det er netop hvad Jo (J.K. Rowling) gør så 
godt: Hun kombinerer hverdagsproblemer 
med denne utrolige, anden verden.”

Det bliver sørgeligt at sige farvel
Med Harry Potters seneste eventyr 
er der kun to film tilbage, der kommer 
i 2010 og 2011. Så mon ikke, at der er 
blandede følelser forbundet med at tage 
afsked med Harry Potter?

d
det vil være 
meget, meget 
mærkeligt plud-
seligt ikke at 
skulle komme 
tilbage til Harry 
potter. det er på 
en måde et sik-
kerhedsnet, når 
man skal til at 
lave noget andet. 
at vide, at man 
ikke har det, 
bliver sørgeligt.

daniel radcliffe om
tiden efter Harry potter
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Harry potter 
og Visdommens sten 2001
Harry potter lærer om sit mystiske ar, som 
han har fået, da hans forældre ofrede 
deres liv for at redde ham i kamp mod den 
mægtige, men nu faldne, onde troldmand 
voldemort. Harry bliver desuden optaget 
på Hogwarts kostskole for troldmænd og 
hekse, hvor han bliver venner med ron 
weasley og Hermione granger.

Harry potter 
og Hemmelighedernes kammer 2002
Andet år på Hogwarts er kun begyndt, da 
en række af skolens ansatte og elever bliver 
angrebet af en kæmpemæssig slange, der 
huserer i væggene. Harry opdager, at han 
kan tale med slanger, så alle tror, at han 
har åbnet Hemmelighedernes kammer og 
derved sat kæmpeslangen fri.

Harry potter 
og fangen fra azkaban 2004
forbryderen sirius Black er flugtet fra fængs-
let Azkaban. Black er kendt som voldemorts 
tætteste allierede, og han er nu efter Harry 
for at hævne voldemort og slå den unge 
troldmand ihjel. varulve, forrædere og kut-
teklædte Demetorer lurer om hjørnet.

Harry potter 
og flammernes pokal 2005
Harry har opdaget, at sirius Black er hans 
gudfar. samtidig bliver han udvalgt til at 
deltage i en storslået magiturnering, der 
betyder kamp mellem tre troldmandsskoler. 
Det værste er, at den onde voldemort og 
hans Dødsgardister er tilbage.

Harry potter 
og føniksordenen 2007
femte år på Hogwarts. skolens leder Albus 
Dumbledore, som altid har hjulpet Harry, 
udviser ingen interesse i de problemer, som 
Harry står overfor. Alle skolens regler bliver 
efterhånden omskrevet, og der kommer 
mange flere til, da Dombledore bliver afsat 
som leder til fordel for Dolora nidkjær, 
tidligere seniorundersekretær i ministeriet 
for magi. imens danner Harry og hans venner 
en hemmelig modstandsgruppe kaldet 
Dumbledores Hær.

Hvad er der sket 
indtil videre?
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men. Blandt andet med bordtennis, som 
de har brugt som afslapning imellem opta-
gelserne til Harry Potter og Halvblodsprin-
sen. Ifølge Rupert Grint er Emma Watson 
den dygtigste til bordtennis, men er det nu 
også rigtigt?

”Ja, og det er virkelig irriterende, at 
Emma er så god!” siger Daniel og griner.

”Rupert og jeg har spillet i 11 måneder 
og hjulpet med hinandens spil. Så spad-
serer Emma ind og er helt fantastisk. In-
gen af os kunne slå hende. Jeg er blevet 
bedre, men jeg skal aldrig spille med 
Emma igen.”

Den store musikfan
Du har altid været en stor fan af indie 
rock, så hvad er dine musikalske opda-
gelser i år?
”Der er en pige ved navn Laura Marlet, 
hvis sangtekster er overrumplende. En 
pige ved navn Adel er også fantastisk. 
En af mine yndlingsalbum sidste år var 
med The Wombats kaldet Love, Lost and 
Desperation. Der er et andet band, som 
ingen har hørt om, ved navn Beirut. De 
har lavet to album, og de er begge for-

rupert grint (ron Weasley)
om at ron begynder at kysse med piger ”ron får en kæreste i 

denne film. Det var ikke let, da vi lavede kyssescenen, fordi jeg står 

på en sokkel, og hele værelset kigger på. Det var ret pinligt, og jeg 

frygtede det faktisk. Det var mærkeligt, og pigen, som spiller min 

kæreste, er virkelig sej. Det var fint efter de første ti takes.”

om bordtennis ”Bordtennis betyder meget. Dan (Daniel, red.) og jeg er 

ved at blive rigtig gode til det. Det er ret lige, fordi Dan er blevet meget 

bedre. Han har en rigtig god serv. vi er på et professionelt niveau nu.”

om emma Watsons evner som bordtennisspiller ”Hun er på et helt 

andet niveau end os, så der er ingen grund til at spille med hende. 

Hun gør os bare til grin.”

emma Watson (Hermione granger)
om at vinde en pris ved itV movie awards ”Det var så dejligt. jeg 

havde virkelig ikke regnet med at vinde den. Det var ikke kun for 

Harry Potter og Føniksordenen. Det var for alle filmene, og jeg var 

lykkelig for, at det var befolkningen, der havde stemt på prisen. Det 

er et af mine stolteste øjeblikke.”

om at have fået forbud mod at spille bordfodbold med de to 

drenge ”Ha, ha, ha. jeg håber virkelig, at de vil lade mig spille igen, 

for jeg kan rigtig godt lide det. jeg var lidt af en vildkat som barn 

og dyrkede meget sport.”

det siger de andre

”Bestemt. Det vil være meget, meget 
mærkeligt pludseligt ikke at skulle komme 
tilbage til Harry Potter. Det er på en måde 
et sikkerhedsnet, når man skal til at lave 
noget andet. At vide, at man ikke har det, 
bliver sørgeligt. Det bliver sørgeligt at for-
lade karakteren og ikke se de venner, som 
jeg har fået, på daglig basis.”

Teaterskuespiller
Når nu eventyret om Harry Potter er 
forbi, skal Daniel Radcliffe gøre karriere 
som skuespiller i andre roller. Derfor er 
det også vigtigt for Radcliffe allerede 
at spille med i andre ting. En af disse 
afvekslinger er teaterstykket Equus:

”Harry er fantastisk, og jeg elsker at spille 
ham, men jeg vil gerne etablere mig som 
en anden end kun den karakter. Equus så 
ud som et skifte, og nogle folk forventede, 
at jeg ville fejle, så at jeg ikke gjorde det, er 
noget, jeg har været glad for.”

Hans to faste medspillere i Harry Potter-
filmene er Rupert Grint og Emma Watson, 
der spiller Harrys venner Ron og Her-
mione. Men også uden for filmens univers 
hygger de tre unge skuespillere sig sam-

bløffende. Jeg har foreslået alle at købe 
dem. Jeg kan godt lidt Mars Volta, og jeg 
elsker My Chemical Romances sidste 
album, selvom jeg aldrig har kunnet lide 
noget af det, de har lavet før det.”

Så er du virkelig en 
frustreret rockmusiker?
”Nej, jeg har ikke nok talent til at være 
det. Hvis jeg pludselig fandt ud af, at jeg 
var en fantastisk guitarist, så ville det 
være fint, men jeg tror ikke, at det sker!”

Men har du forsøgt dig med karaoke?
”Jeg er faktisk glimrende til karaoke. 
’Rock and Roll Suicide’ af Bowie er min 
specialitet. Jeg tog alle med storm til af-
slutningsfesten i forbindelse med Equus.

Der er premiere på Harry Potter og 
Halvblodsprinsen den 17. juli.

Læs filmomtalen på side 29

Rupert Grint, Emma Watson og Daniel Radcliffe

rupert og jeg har spillet i 11 
måneder og hjulpet med hinan-
dens spil. så spadserer emma 
ind og er helt fantastisk. ingen 
af os kunne slå hende. jeg er 
blevet bedre, men jeg skal aldrig 
spille med emma igen.

daniel radcliffe om
at spille bordtennis mellem optagelserne
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www.avavmithoved.dk

læs hele interviewet 
med holdet bag tøm-
mermænd i vegas på 

www.kino.dk 
i løbet af sommeren.

orD søren søndergaard interview/feAture tømmermænd i Vegas

på tur meD tømmermænd
sommerens største komedie hedder tømmermænd i vegas, og filmen, om en vanvittig 
polterabend som ingen husker noget fra, har taget usA med storm.
kino.dk mødte derfor en lettet instruktør med tømmermænd samt Bradley cooper, justin 
Bartha og heather Graham på et hotel i london og fandt ud af følgende...

• Instruktøren Todd Phillips (Road 
Trip, Old School) studerer mænds ven-
skaber lige som andre studerer gorillaer.

• Én af instruktørens yndlingsfilm er 
Quentin Tarantinos Reservoir Dogs (1992).

• Todd Phillips vidste ikke, at 
Simpsons-afsnittet Viva Ned Flanders 
har stort set samme plot som Tømmer-
mænd i Vegas.

• Todd Phillips vågnede som 20-årig 
op på et hotel i Phoenix sammen med en 
kvinde på 59 år. Uden at vide hvordan.

• Todd Phillips vandt mindst 43.000 dollars 
i Las Vegas under optagelserne af filmen.

• På sin vildeste druktur besvimede 
Heather Graham to gange til den 
samme fest.

• Tømmermænd gør Heather Graham 
depressiv.

• Heather Graham vil aldrig nogen-
sinde giftes i Las Vegas. Men hun elsker 
Cirque du Soleil.

• I sin næste film spiller Heather 
Graham lesbisk. Kevin Spacey er også 
med, og filmen foregår i Las Vegas.

• Heather Graham foretrækker hede-
bølger, fordi hun elsker at have så lidt 
tøj på som muligt.

• Justin Bartha giver andre mænd 
lange kram med vilje, fordi han sætter 
stor pris på akavede situationer.

• Heather Graham undgår magasiner, 
fordi hun ikke vil læse noget dårligt om 
sig selv og sin stil.

• Tømmermænd i Vegas beskrives af 
Justin Bartha som Find Holger på syre.

• Bradley Cooper husker alt, når han har 
været fuld, men ville ønske at han ikke gjorde.

• Heather Graham synes, at den 
mest sexede kvindelige skuespiller er 
Kate Winslet.

• Heather Graham første forelskelse 
var i Harrison Ford efter at have set 
Jagten på den forsvundne skat (1981)

• Bradley Cooper synes trods alt, at det 
var mere skræmmende at arbejde sam-
men med en ægte tiger end Mike Tyson, 
som han ellers var nervøs for at møde.

• Requiem for a Dream (2000) giver 
ikke Bradley Cooper lyst til at tage stof-
fer. Men Leaving Las Vegas (1995) giver 
ham lyst til at drikke.
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familiekino  s/60-62ice Age 3: Dinosaurerne kommer

HvorDAn 
lAver mAn 
istidsfilm?

I Ice Age 3: Dinosaurerne kommer 
sendes publikum på en animeret rejse fra 
temperaturer under frysepunktet til den 
frodige, tropiske verden beboet af dino-
saurer. 

Animationsfilm tager lang tid at lave 
og har betydet, at et hold på 360 men-
nesker - kunstnere, animatorer, eksperter 
i visuelle effekter og producere - fra ani-
mationsfilmselskabet Blue Sky Studios i 
USA har arbejdet sammen for at skabe 
filmens magi.

Med blad for øjet: At designe en karakter
De to første Ice Age-film var virkelig flotte, 
men i den nye historie måtte filmens ska-
bere gøre sig endnu mere umage, da 
historien skulle foregå flere steder, og 
persongalleriet er endnu større. ”Hele 
processen ved at lave en film er en 
konstant opdagelsesrejse,” siger chef-
karakterdesigneren Peter de Sève, som 
har arbejdet på alle tre Ice Age-film. 
”Teknologien er blevet vildere og vildere 

og har udviklet sig så meget, at denne 
film kommer til at blive fantastisk.”

”Mit job er at finde ud af, hvordan karak-
tererne skal se ud. Jeg begynder meget 
tidligt ved at få manuskriptet, som giver 
mig en fornemmelse af personlighederne, 
og hvilken form for dyr, forfatterne vil have.” 

En af de nye karakterer i Ice Age 3 er Buck. 
Peter de Sève fortæller om ham: ”Han bor i 
dinosaurernes verden, og han er blevet lidt 
skør, fordi han har boet der alene i jung-
len i lang tid, så jeg har skabt en meget 
intens, vanvittig væsel. Han ser ud, som 
om han har været en hel masse igennem. 
Han kunne ikke have en klap for øjet lavet 
af stof, så jeg gav ham et blad i stedet. Jeg 
ville udnytte, at han var en væsel med en 
lang krop, så jeg tegnede ham, så han 
kunne bøje og vende på absurde måder.”

Peter de Sève har også skabt en anden 
ny karakter, som er den populære gna-
ver Scrats store kærlighed, som hedder 

animationsfilmen Ice Age 3: 
Dinosaurerne kommer har 

premiere den 1. juli i de danske 
biografer. filmen er ligesom de 
to første Ice Age-film animeret 
ved hjælp af digital computer-
teknologi, men der er alligevel 

en del nye tiltag og påfund. fil-
mens dygtige skabere fortæller 

her om arbejdet med filmen.

Et kig i kulissEn

Vidste du at... Ice Age 3: Dinosaurerne kommer vises i 3D i udvalgte biografer
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Vind fede præmier fra
iCe Age 3: DinosAurerne kommer

Kino.dk udlodder 5 præmiepakker med følgende indhold
• 2 biografbilletter til Ice Age 3: Dinosaurerne kommer
• 1 magnetisk bogmærke
• 1 sæt med blok, blyant, viskelæder mv.
• 1 Dinopet elektronisk minispil
• 1 par flipflops

For at vinde i konkurrencen skal du besvare følgende spørgsmål:
Egernet Scat får en kvindelig makker i Ice Age 3: Dinosaurerne kom-
mer. Hvad hedder hun?

1 Scratteline  2 Andersine  3 Pauline

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

Svaret skal være modtaget senest den 18. juli 2009
Det koster 5 kr. pr. SMS, og du kan max deltage 3 gange pr. dag.
Der er ingen fortrydelsesret. Vinderen får direkte besked.
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familiekino3D animation

Scratteline: ”Hun er mere udviklet end Scrat, 
en lille smule klogere, og hun er smuk. Det er 
en fornøjelse at se animatorerne tage imod 
karakteristikkerne, som jeg giver dyrene, og 
så kan jeg seks måneder senere se, at de er 
levende og trækker vejret, mens de gør alle 
de der skøre ting.”

Skulptører af øjebliksbilleder: 
At forme en karakter
”Det mest interessante for mig som skulp-
tør og som science fiction-fan var dino-
saurerne,” siger Micael DeFeo, Blue Skys 
chefskulptør. ”Vi laver mange flere ’øje-
bliks maquetter’, som er små, tredimen-
sionelle modeller, som viser karaktererne i 
et bestemt øjeblik i historien,” forklarer han 
og udpeger en model af ’Momma T-Rex’.

”Vi definerer en stor del af karakterernes 
personlighed gennem modeller af ler,” 
siger han og fortæller om sit arbejde: ”Jeg 
laver disse modeller i starten af designpro-
cessen, før selve produktionen begynder. 
Vi tager tegningerne af hovedkaraktererne 
og omdanner dem fra 2D til 3D. Disse 
skulpturer bliver scannet i en computer og 
virker som en 3D-skabelon for computer-
modellerne, som er næste proces.”

”Denne film er den mest kunstnerisk am-
bitiøse indtil videre”, tilføjer han. ”Den 
markerer den første gang, vi har brugt mere 
digitale skulptørredskaber på computeren, 
hvilket giver os muligheden for at lave flere 
detaljer og gøre alting hurtigere.”

Pelsen stritter: At pelse en karakter
I en anden afdeling sidder Sheldon Chow 
foran en computerskærm. Han er teknisk 
instruktør med ansvar for pels. Ja, du 
læste rigtigt, der skal en fuldtidsansat, vel-
uddannet tekniker til at animere de lodne 
væsners pels. Han forklarer hvorfor: 

”Det kan tage to eller tre måneder at putte 
pels på én karakter. Manny og Ellie tog meget 
længere tid - seks måneder for at være præ-
cis. Redskaberne er svære at arbejde med, så 
det er meget tidskrævende. Manny har over to 
millioner hår. Hvert enkelt hår skal udregnes og 
skal se naturligt ud, så det ikke skyder ud over 
det hele. Når du skaber pelsen stritter den til at 
begynde med ud og du må forme den, så den 
ligner noget velkendt - det er som at klippe en 
hæk. De sidste par år har vi lært at få pelsen til 
at se meget blødere ud.

gnaveren scrat er på udkig efter en lækker nød midt i en voldsom snestorm. For at få 
en lille scene som denne til at fungere skal der både laves todimensionelle skitser 1 og 
2, en tredimensionel skitse 3, en malet skitse 4 og endelig den færdige 3D-animation 5.

1 2

3 4

5
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familiekinomånedens top 10 // premierer 

top 10
dYr og menneske 
makkerpar

fAmilie
film
i juli og 
august

Lassie og Timmy 
fra Lassie (1954-74)

Walter 
og Trofast

Peter Pedal og 
Manden med den gule hat

Dorothy og Toto 
- Troldmanden fra Oz (1939)

Peddersen 
og Findus

Askepot og Tim og Bum 
- Disneys Askepot (1950) 

Tintin 
og Terry

Roger Rabbit og Eddie Valiant 
- Hvem snørede Roger Rabbit (1988)

Aladdin og Abu 
/ Disneys Aladdin (1991)

Grisen Wilbur og pigen Fern 
- Charlottes tryllespind (2006)

01 06

02 07

03 08

04 09

05 10

ice age 3
dinosaurerne kommer 
Dansk og engelsk
1. juli

peter pedal 
på nye eventyr 
Dansk 
10. juli

Harry potter
og Halvblodsprinsen 
Engelsk 
17. juli

peddersen og findus: 
glemligheder 
Dansk 
7. august

g-force 
Dansk og engelsk 
28. august

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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Mænd der hader kvinder er baseret på den afdøde svenske krimi-
forfatter Stieg Larssons første bind af Millenium-trilogien. Det er 
den 8. mest sælgende film i Danmark, og selv rundt om i Europa 
trækker filmen fulde biografsale. Den handler om den kendte er-
hvervsjournalist, Mikael Blomkvist (Michael Nyqvist), der bliver 
idømt en fængselsstraf for bagvaskelse efter at have afdækket en 
påstået finansskandale. Han bliver samtidig kontaktet og tilbudt et 
job af Henrik Vanger (Sven-Bertil Taube), tidligere direktør for en 
af Sveriges store industrikoncerner. 
Han får til opgave at løse en af familien Vangers store mysterier, 
og han får hjælp af Lisbeth Salander (Noomi Rapace), en umyn-
diggjort ung kvinde. Hun er en fremragende researcher og en af 
landets bedste hackere. Sammen graver de dybt i familien Van-
gers fortid og følger de blodige spor, som fører dem frem til en 
rystende virkelighed.

mænd der 
hader kvinder
international skandinavisk succes

tHriller

info

ekstra Intet  org. titel Män som hatar kvinnor 
instruktør Niels Arden Oplev  land Sverige, Danmark, 

Tyskland  produktionsår 2009  spilletid 150 min.

01 Bolt

02 taken

03 twilight

04 Han er bare ikke vild med dig

05 rejsen til saturn

06 rejsen til jordens indre

07 syv liv

08 operation Valkyrie

09 perforama

10 frygtelig lykkelig

top 10 mest solgte film ifølge 
Blockbuster i uge 25

uDgivelse 28. august
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dVd&Blue-raY  s/64-66sommeren nye udgivelser

to måneders filmudgivelser...
på dvd og Blu-ray kræver en sortering med grovfilen. med så 
mange titler på vej har udvælgelsen denne gang krævet stor om-
tanke, men forskellighed er nøgleordet. Der er en nemlig noget 
for enhver smag, når den skandinaviske blockbuster mænd der 
hader kvinder rammer hjemmebiografmarkedet i august, mens 
både oscarslugeren slumdog millionaire: Drengen der havde 
svar på alt, det danske drama lille soldat med trine Dyrholm, 
clint eastwoods morsomme og rørende svanesang gran torino, 
thrilleren the international med ulrich thomsen i en markant bi-
rolle og endelig familiefilmen eventyret om Despero.
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Slumdog Millionaire: Drengen der havde svar på alt er historien 
om den 18-årige, forældreløse Jamal Malik (Dev Patel), der er 
opvokset i slummen i Mumbai. Jamal står foran den største dag 
i sit liv, da han deltager i den indiske udgave af Hvem vil være mil-
lionær. Han er kun ét spørgsmål fra at vinde 20 millioner rupier og 
skal møde i studiet den efterfølgende dag for at besvare det sidste 
spørgsmål. Men uden for studierne venter politiet, som mistænker 
ham for at snyde.

Slumdog Millionaire: Drengen der havde svar på alt knockoutede alle 
konkurrenter ved dette års Oscaruddeling med hele otte priser, bl.a. 
for Bedste film og fotograf (dansk-engelske Anthony Dod Mantle).

Krigsveteran fra Koreakrigen og pensioneret automekaniker, 
Walt Kowalski, er ikke ret vild med den drejning, hans liv og hans 
nabolag har taget. Og han bryder sig især ikke om sine naboer, 
Hmong-immigranter fra Sydøstasien. Men begivenhedernes 
gang tvinger Walt til at forsvare sine naboer mod en lokal bande, 
der regerer ved hjælp af vold og frygt. 

For første gang siden Million Dollar Baby (2004) arbejder Clint 
Eastwood både foran og bag kameraet, og han vandt National 
Board of Review Award for bedste mandlige hovedrolle med sin 
stærke præstation som Kowalski i dette komiske og rørende drama.

Lotte (Trine Dyrholm) vender hjem fra endnu en mission som 
soldat, mærket af den krig hun har deltaget i. Hendes far (Finn 
Nielsen), der er vognmand, tilbyder hende et job som chauffør 
for hans nigerianske kæreste, escortpigen Lily (Lorna Brown).
Hverken Lotte eller Lily har den store interesse for den anden, 
de skal bare overleve. Men omstændighederne tvinger dem til 
at se hinanden som medmennesker, og da Lotte langsomt bliver 
vidne til Lilys liv, tager hun en beslutning, der ændrer fremtiden 
for dem begge.
Lille Soldat modtog en kirkelig pris ved Berlinalen i Tyskland, 
mens Trine Dyrholms præstation blev fremhævet af de fleste 
danske anmeldere som prisværdig og storartet.

slumdog 
millionaire

gran torino

lille soldat

ottedobbelt oscarvinder

eastwoods svanesang

Dyrholm i 
prisvindende drama

drama/romantik

tHriller/drama

drama

info

info

info

ekstra Intet  org. titel Slumdog Millionaire  
instruktører Danny Boyle, Loveleen Tandan  land Storbritannien   

produktionsår 2008  spilletid 121 min.

ekstra Manning the Wheel as Reflected in American Car Culture, 
Gran Torino: More Than a Car  org. titel Gran Torino  

instruktør Clint Eastwood  land USA  
produktionsår 2008  spilletid 111 min.

ekstra Berlinale pressekonference på Lille Soldat, Photocall 
Berlinale, Teaser og Trailer  org. titel Lille Soldat
instruktør Annette K. Olesen  land Danmark 

produktionsår 2008  spilletid 100 min.

uDgivelse 4. august

uDgivelse 11. august

uDgivelse 21. juli

 65

dVd&Blue-raYslumdog millionaire // lille soldat // gran torino

store film 
på vej på Blu-ray
Det stadig temmelig nye Blu-ray-medie er for alvor ved at bide 
sig fast. Det viser en række udgivelser, som allerede er på dvd, 
men som nu kommer i knivskarpe versioner på Blu-ray. 

Det betyder, at du kan glæde dig til at se Michael Douglas 
gå amok i Falling Down (1993) fra den 21. juli, Anthony Hop-
kins spille Hannibal ”The Cannibal” Lecter for første gang i 
Ondskabens øjne (1991), der er i handlen fra den 7. juli, samt 
Jim Carrey og Jeff Daniels klovnerier i Dum og dummere 
(1994). Den kommer også på Blu-ray den 7. juli.
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dVd&Blue-raY eventyret om Despero // the international

Der var engang… en modig og dygtig mus med kæmpestore ører, 
som drømte om at blive en ridder. Despero bliver smidt ud hjem-
mefra på grund af sine højtflyvende drømme. Han begiver sig ud i 
verden sammen med sin rare rotteven Obskur, og til sidst får de to 
venner den ærefulde opgave at redde en prinsesse i nød. 

Denne magiske fabel, som udspiller sig langt borte i kongeriget 
Dor i en fjern fortid, hvor ære og ridderlighed var de største dy-
der, handler om at gøre sit allerbedste. 

Danske stemmer af bl.a. Søs Egelind, Laus Høybye og Henrik 
Koefoed.

eventyret om 
despero
Historien om en mus

animation/familiefilm

info

ekstra Bag kameraet-dokumentar, interaktivt kort over kongeriget 
Dor, 10 fordele ved kæmpestore ører, Desperos spil  org. titel The 

Tale of Despereaux  instruktør Sam Fell, Rob Stevenhagen  land 
Storbritannien, USA  produktionsår 2008  spilletid 90 min.

uDgivelse 7. juli

masser af
sommerserier
Der er timevis af underholdning i juli og august, når nogle af 
tidens største serier har dvd-release for første gang i sommeren. 
Kig efter populære bokssæt med 12. sæson af The Simpsons 
den 4. august, 3. sæson af politiserien The Wire den 7. juli, 1. 
del af animationsserien Star Wars: Clone Wars den 21. juli, 4. 
sæson af den klassiske krimiserie Murder She Wrote den 28. 
juli og endelig 1. og 2. sæson af science fiction-serien Star-
gate Atlantis, som kommer på dvd henholdsvis den 21. juli 
og 11. august.

En nervepirrende thriller om Interpol-agenten Louis Salinger (Clive 
Owen, Duplicity, 2009) og den offentlige anklager Eleanor Whitman 
(Naomi Watts, Eastern Promises, 2008), som gør alt for at sikre, at 
en af verdens mest magtfulde banker kommer til at betale for sine 
synder. De afslører et væld af forkastelige og ulovlige aktiviteter og 
følger pengesporet fra Berlin via Milano over New York til Istanbul. 
Salinger og Whitman bliver hvirvlet ind i en dødsensfarlig jagt tværs 
over kloden, og deres ihærdighed sætter deres egne liv på spil. 
Deres bytte er nemlig villigt til at gøre alt - endda begå mord - for at 
kunne fortsætte med at finansiere terror og krig. The International 
er en intens thriller med to af Hollywoods største stjerner. Se også 
efter danske Ulrich Thomsen (Festen, 1998) i en større birolle.

the international
Dødsensfarlig thriller

action/tHriller

info

ekstra Slettede scener, Mini-dokumentarer, kommentarspor med 
instruktør og forfatter  org. titel The International  

instruktør Tom Tykwer land Usa/tyskland/storbritannien 
produktionsår 2009  spilletid 113 min.

uDgivelse 7. juli



annonce



68 Juli / August 200968

Imens jeg skriver dette, sidder vi på en bar 
i Seattle lufthavn. Vi har været til verdens 
største spilmesse E3, der var en uge fuld 
af overraskelser og ikke mindst masser 
af nye spil, som er værd at tage et kig på. 
Blandt højdepunkterne kan fremhæves 
Assassin’s Creed 2, MAG, Star Wars: The 
Old Republic og The Beatles: Rockband, 
men også DJ Hero, der kommer til at give 
Guitar Hero kamp til stregen.

Som der hører til enhver E3-messe, var 
der en overflod af smukke kvinder klædt 
i diverse fantasy kostumer og små ne-
derdele. Alt sammen for at få indkøbere, 
presse og andet godtfolks opmærksom-
hed. Og det lykkedes skam også!

Efter at være blevet fortryllet af diverse 
kendte mennesker som Paul McCartney, 
Ringo Starr, Steven Spielberg, Eminem og 
Jay-Z, gik vi til pressemøder hos blandt 
andet Xbox 360 og PlayStation, som også 
må være dem, der kommer med dette års 
største overraskelser i form af deres bud 
på en ny ”controller”.

Mest fremtidsagtig er Xbox 360’s syn på en 
ny ”controller” - der er nemlig ikke nogen! 
Det er din krop, som du bruger til at være 
interaktiv med din Xbox 360 og de spil, du 
nu end spiller. Det skal dog siges, at det på 
nuværende stadie mere lignede end drøm 
end en realitet. Mere realistisk lige nu så 
PlayStations projekt ud. Der er ikke sat en 
dato endnu, men forhåbentligt går der ikke 
længe, før vi kan få fingrene i det.

kino.dk og pixel.tv 
indgår samarbejde

kino.dk har indgået et samar-
bejde med pixel.tv, der laver tv-

udsendelser på nettet om gaming. 
pixel.tv rapporterer hver måned 
fra spilverdenen, og denne gang 
har thomas Bense og nicolas es-
trup været i los angeles og lavet 

reportage fra verdens største 
spilmesse kaldet e3.

gamingnyt  s/68-69pixel.tv på e3

•  Står for Electronic 
 entertainment expo

•  Er en årlig handelsmesse for 
 videospilsindustrien

•  Har eksisteret siden 1995 og hol- 
 des i dag altid i los Angeles i usA

•  I år var der mere end 40.000 besø- 
 gende fra 80 forskellige lande. Ca.  
 20 personer deltager fra Danmark

e3-messen?
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I Harry Potter and the Half-Blood Prince vender spilleren tilbage til 
Hogwarts for at hjælpe Harry med at overleve det sjette studieår. 
Man skal deltage i spændende trolddomsdueller, blande og bryg-
ge magiske ingredienser i eliksirundervisningen og i luften lede 
Gryffindors Quidditch-hold til sejr. Man kan endda blive involveret 
i Rons romantiske færden, mens man rejser mod et dramatisk kli-
maks og lærer Halvblodsprinsens identitet at kende.

Harry Potter and the Half-Blood Prince byder på mere action og 
eventyr, og udkommer et par uger, før filmen har premiere i bio-
graferne. Spillets sprog og manual er på dansk på visse platforme.

Den japanske gyserfilm Ju-On: Forbandelsen kommer som 
spil til vinter 2009. Det har spillets udviklere Rising Star 
Games officielt bekræftet. Filmens skaber Takashi Shimizu 
er dybt involveret i arbejdet med spillets historie og koncept, 
så stemningen fra den uhyggelige original fra 2002 overføres 
grundigt til spil. Wii Moten bruges som en lommelygte i de 
svagt oplyste hjemsøgte stuer og gange, du skal undersøge, 
og overalt lurer spøgelser og gespenster.

En unik og prisvindende kombination af konstruktion, økonomi, 
opdagelse, diplomati og kamp. I Anno 1404 inspirerer opda-
gelsen af en gammel, orientalsk nation til den kreative vision bag 
din egen kæmpemæssige metropol.
Strategispillet Anno 1404 lader spilleren bygge monumentale 
byer og udvikle et idealiseret historisk imperium. Det kræver 
både konstruktion af bygninger, opfyldning af borgernes behov 
og udvidelse af grænser, søfart og kolonisering af øer og selvføl-
gelig nøje regnskaber med økonomien i den store spilleverden.
Spillet lægger sig i samme spor som den glorværdige Civilization-
serie, men er mere fokuseret på én specifik og bestemt ikke 
kedelig tidsperiode.

Harry potter 
and the Half-Blood prince

anno 1404

troldmandens lærling

Byg monumentale byer

action strategi

info info

platforme Nintendo Wii, Xbox 360, PlayStation 2, 
PlayStation 3, DS, PSP, pc, Mac  

udVikler EA Play Label (Bright Light Studios)
udgiVer Electronic Arts

platform Pc  udVikler Ubisoft  udgiVer Ubisoft

uDgivelse 3. juli uDgivelse er udkommet

gamingnytHarry potter and the Half-Blood prince // Anno 1404

ju-on til wii

01 guitar Hero metallica
02 terminator salvation
03 killzone 2

01 guitar Hero metallica
02 fifa 09
03 Alone in the Dark

01 the sims 3
02 world of warcraft: wrath of the lich king

03 world of warcraft

01 top spin 3
02 eA sports Active personal trainer
03 playzone fun park party

top 3 mest solgte spil ifølge 
Blockbuster i uge 21

playstation 3

pc

Wii

Xbox 360
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Inglourious Basterds er Quentin Tarantinos nyeste film. Og lige-
som det er tilfældet med alle hans tidligere værker, er brugen af 
musik en særdeles vigtig del af filmen. Derfor kommer der naturlig-
vis også et soundtrack, hvori de fede toner fra Inglourious Basterds 
kan høres igen og igen.

Listen over numre er interessant som altid og inkluderer blandt an-
det Dimitri Tiomkins musik fra westernfilmen The Alamo (1960), 
Ennio Morricone og Gillo Pontecorvios score fra klassikeren 
Slaget om Algier (1966), sangen ’Cat People (Putting Out the Fire)’ 
af David Bowie og Elmer Bernsteins tema fra filmen Zulu Dawn 
(1979). Der er altså atter tale om en hyldest til nogle af de største 
moderne komponister og kunstnere fra 1960erne og 1970erne.

Soundtracket fra Inglourious Basterds 
er i handlen fra den 18. august.

Tarantinos musikvalg er et af hans særkender, og hver gang over-
rasker han ved at bruge de fedeste tunes fra gamle kultfilm og tv-se-
rier. Her er hans soundtracks og vores bud på deres bedste numre:

tarantinos inglourious 
Basterds får soundtrack

andre tarantino-soundtracks

soundtrack

uDgivelse 18. august

Sommerens gangsterfilm nummer et er Public Enemies med 
Johnny Depp og Christian Bale. Den grumme, sande historie om 
det kriminelle USA i 1930erne er baserert på Bryan Burroughs 
formidable bestseller Public Enemies: America’s Greatest Crime 
Wave and the Birth of the FBI, 1933-34. 
Burrough er egentlig en prisvindende journalist hos Vanity Fair i 
New York med speciale i finansstof, men med dette litterære værk 
går han efter en præcis skildring af nogle af USA’s største forbry-
dergenier fra depressionens 30ere, deriblandt Bonnie og Clyde, 
men også John Dillinger, som Depp portrætterer i filmen.

Bogen er på engelsk og kan bl.a. købes hos internetboghandlen 
www.saxo.com.

public enemies: 
america’s greatest crime 
Wave and the Birth of the 
fBi, 1933-34

America’s most wanted

fakta

info

org. titel Public Enemies: America’s Greatest Crime Wave 
and the Birth of the FBI, 1933-34  forfatter Bryan Burrough

forlag The Penguin Press  sidetal 624  år 2004

reservoir dogs
Bedste nummer: George Baker 
Selection: ‘Little Green Bag’

pulp fiction
Bedste nummer: Dick Dale: ‘Misirlou’

jackie Brown
Bedste nummer: Bobby Womack: 
‘Across 110th Street’

kill Bill vol. 1 og 2
Bedste numre: Zamfir: ‘The Lonely 
Shepherd’ og Santa Esmeralda: ‘Don’t 
Let Me Be Misunderstood’

death proof
Bedste nummer: T. Rex: ‘Jeepster’
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klassikeren  s/71månedens manuskript-udskejelse

Vi er i en slidt lejlighed. Lejemorderen 
Jules (Samuel L. Jackson) udspørger 
småforbryderen Brett om gangster-
bossen Marcellus Wallace, som Brett 
har raget sig uklar med. 

Jules: What does Marcellus Wallace 
look like?
Brett: What?
Jules: What country you from?
Brett: What?
[Jules bliver rasende] 
Jules: ”What” ain’t no country I ever 
heard of! They speak English in ”What”?
Brett: What?
Jules: English, motherfucker! Do-you-
speak-it?
Brett: Yes!
Jules: Then you know what I’m saying!
Brett: Yes!
Jules: Describe what Marcellus Wal-
lace looks like!

Brett: What, I-?
Jules: [peger sin pistol mod Brett] Say 
what again. Say what again! I dare you, 
I double dare you, motherfucker. Say 
what one more goddamn time.
Brett: He’s b-b-black…
Jules: Go on.
Brett: He’s bald…
Jules: Does he look like a bitch?
Brett: What?
[Jules skyder Brett i skulderen]
Jules: Does he look… like… a bitch?
Brett: No!
Jules: Then why you try to fuck him like 
a bitch, Brett?
Brett: I didn’t.
Jules: Yes you did. Yes you did, Brett. 
You tried to fuck him. And Marcel-
lus Wallace don’t like to be fucked by 
anybody, except Mrs. Wallace. You read 
the Bible, Brett?
Brett: [gisper efter vejret] Yes.

Jules: Well, there’s this passage I’ve 
got memorized. Sort’a fits the occa-
sion. Ezekiel 25:17? ”The path of the 
righteous man is beset on all sides 
by the iniquities of the selfish and the 
tyranny of evil men. Blessed is he 
who in the name of charity and good 
will shepherds the weak through the 
valley of darkness, for he is truly his 
brother’s keeper and the finder of lost 
children. And I will strike down upon 
thee with great vengeance and furious 
anger those who attempt to poison and 
destroy my brothers! And you will know 
my name is the Lord when I lay my 
vengeance upon thee!”

Jules og hans makker Vincent (John 
Travolta) tømmer deres pistoler mod 
Brett. Færdigt arbejde.

pulp fiction scene 
Jules udspørger Brett

Som hyldest til Quentin tarantinos premiereaktuelle film Inglourious 
Basterds bringer vi en scene fra hans mesterværk Pulp Fiction 
fra 1994, som han selv skrev manuskriptet til.
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næstemåneD  s/72-73kommende premierer

The Ugly TruthThe Hurt Locker

Pigen der legede med ildenFunny People

premiere

04.09

premiere

18.09

premiere

04.09

premiere

11.09
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romantik/komeDie

thriller

familiefilm

komeDie

Skønne Katherine Heigl (Knocked Up, 2007) spiller en tv-pro-
ducer, der får sit at se til, da en irriterende, mandschauvinistisk og 
håbløst sexet vært (Gerard Butler, RocknRolla, 2008) dukker op 
i hendes liv. The Ugly Truth er en romantisk komedie om kønnets 
kamp instrueret af Robert Luketic, som også lavede Legally Blond 
(2001) og 21 (2008).

Pigen der legede med ilden er den ventede fortsættelse til Stieg 
Larssons Mænd der hader kvinder, hvor Michael Nyqvist og 
Noomi Rapace er tilbage i rollerne som journalisten Mikael 
Blomkvist og hackeren Lisbeth Salander. Filmen er anden del 
af Millenium-trilogien, der afsluttes med Luftkastellet der blev 
sprængt, som får dansk premiere i november.

Irak. Midt i krigens kaos tvinges en bombestyrke på opgaver 
i en by, hvor alle er en potentiel fjende og hvert objekt kan 
være en dødelig bombe. The Hurt Locker er en meget aktuel 
skildring af koalitionens styrker på opgave i det krigshærgede 
land. På rollelisten ses prominente navne som Ralph Fiennes 
(The Reader, 2008), Guy Pierce (Memento, 2000) og Jeremy 
Renner (28 Weeks Later, 2007).

Den nye komedie af Judd Apatow (Knocked Up, 2007) handler om 
den populære stand-up-komiker George Simmons (Adam Sandler, 
50 First Dates, 2004), som render rundt med en dødelig sygdom og 
kun har et år tilbage at leve i. Han har aldrig haft et rigtigt venskab, 
så da han ser den unge, knap så succesfulde Ira (Seth Rogen, 
Zack and Miri Make a Porno, 2008) optræde den samme aften som 
George selv, tager han Ira under sine vinger som mentor og ven.
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Taking Woodstock er en ny komedie baseret på Elliot Tibers op-
levelser på den legendariske festival. Filmen er instrueret af Os-
carvinderen Ang Lee (Brokeback Mountain, 2005), har et stærkt 
kollektivt skuespillerensemble og selvfølgelig en masse fremra-
gende rockmusik fra kunstnere som The Doors, Jefferson Airplane 
og The Grateful Dead.

Amy Adams (Miss Pettigrews Fantastiske Forvandling, 2008) 
og Meryl Streep (The Devil Wears Prada, 2006) spiller titel-
rollerne i dette biografiske drama som henholdsvis den of-
fentligt ansatte Julie Powell og hendes kokkeidol Julia Child. 
Filmen er instrueret af Nora Ephron, kvinden bag Sleepless in 
Seattle (1993) og You’ve Got Mail (1998).



74 Juli / August 2009

er er fokus på dansk film i udlandet. 
Senest har Lars von Trier skabt 
røre ved årets filmfestival i Cannes 

med sin provokerende Antichrist. Filmen 
er med god grund blevet kaldt en ’scan-
dal célèbre’. Filmen skabte mediestorm 
under festivalen og delte verdenspressen 
i to næsten lige store lejre. Der var dem, 
som udråbte Antichrist til mesterværk og 
Lars von Trier til geni - og så var der dem, 
der krævede, at filmen skulle boykottes 
fra festivalen. Det sidste lykkedes dog 
ikke. Heldigvis.

Det skal nemlig være plads til det kon-
troversielle inden for filmverdenen. Det, 
der får os op af stolesæderne og skaber 
debat. Efter sigende var der flere blandt 
publikum, som udvandrede under den 
første Cannes-visning af Triers film. Det 
siger lidt om, hvor provokerende det kan 
være, når vi udfordres på vores moralske 
og etiske grundværdier. 

Kontroversielle film som Antichrist min-
der os om, hvor kraftfuldt filmmediet 
kan være. Film kan ramme noget dybt i 
os alle. Et minde, en frygt eller en følelse 
af afmagt kan vækkes til live foran bio-
graflærredet, hvor vi konfronteres direkte 

kulturminister 
carina christensen (k)

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

klummen er udelukkende et udtryk 
for skribentens egen holdning.

månedens klummeskribent 
Carina Christensen er Danmarks 

kulturminister og har været 
det siden 10. september 2008. 
Hun er født 8. november 1972 

i fredericia og uddannet cand.
negot. Hun har siden 2001 sid-
det i folketinget, hvor hun har 

repræsenteret De konservative.

ej blot til lyst
d og uden filter. Det er i biografens mørke, vi 

kan lære noget om os selv og andre - på 
tværs af generationer og kulturelle græn-
ser. Blive revet ud af vores trygge virkelighed 
og få sat vores eget liv lidt i perspektiv. 

Nogle af mine største biografoplevelser 
har netop været med film, der har turdet 
granske livets skyggesider helt ud i de 
hjørner, hvor vi aldrig selv færdes. Også 
selvom det ikke altid har været lige be-
hageligt at være vidne til. Det er noget, 
vi er gode til herhjemme. Fx Niels Arden 
Oplevs To verdener, der handler om en 
piges svære opgør med Jehovas Vid-
ner, eller Annette K. Olsens Lille Soldat, 
der tager emner som krigstraumer og 
kvindehandel op.

Det er vigtigt, at vi støtter og nærer den 
kunstneriske frihed og mangfoldighed. 
Filmkunsten skal både kunne rumme 
underholdning og vække glæde. Men 
også det, der provokerer og rykker ved 
grænser. Det er nemlig her, vi kan ud-
vikle, ikke alene filmkunsten, men også 
os selv som mennesker. Derfor kan jeg 
kun bifalde Lars von Triers udmelding til 
de danske medier under festivalen: ”Lad 
optøjerne begynde”!
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