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Danmark er et ægte filmland. Danskerne strømmer til biograferne, og billetsalget har været stødt 
stigende de sidste fem år med foreløbig kulmination i år. Besøgstallene for denne sommer har sat 
rekord, så der er al mulig grund til fortsat at frekventere den lokale biograf i september.

I årets 9. måned kan du bl.a. glæde dig til en kriminalhistorie af de helt store. Thrilleren Pigen der 
legede med ilden må siges at være den allermest ventede film i september på grund af etterens, 
Mænd der hader kvinder, massive succes sidste år. Kino.dk har talt med den mandlige hovedrolle, 
Michael Nyqvist, der er en umådelig travl herre for tiden.

September byder på en række anmelderroste og prisvindende film som den amerikanske krigs-
film The Hurt Locker, den canadiske familiefilm Det er ikke mig… jeg sværger, den peruvianske 
Faustas perler samt den danske Applaus. Sidstnævnte har Paprika Steen i hovedrollen, og vi 
har talt med den prisvindende, danske skuespiller om filmen. Sådanne hædrede film hører typisk 
til i en kunstnerisk genre, hvilket Grand Teatrets direktør Kim Foss skriver en personlig beretning 
om i magasinets klumme til sidst.

Oscarvinderen Ang Lee har lavet musikfilmen Taking Woodstock, og sammen med filmversionen 
af Puccinis opera La Bohéme udgør de månedens musikalske indslag. Vi hylder derfor musikfilmen 
gennem en top 10-liste over de bedste af slagsen gennem tiderne.

Så lad os fortsætte de flotte besøgstal, tage kæresten/vennerne/familien under armene og komme 
ind i mørket, hvor store oplevelser venter.

Rigtig god fornøjelse!

Med venlig hilsen
Daniel Bentien
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Nyheder & tiltag på Danmarks bedste filmsite

Et nyt og bedre
www.kino.dk
 
Danmarks største filmsite, kino.dk, er efter-
hånden blevet mere end et år gammelt, og 
på den tid har vi gjort os en del erfaring med 
sitets gode og mindre optimale funktioner. 

Vi har lyttet til mange konstruktive input 
for at skabe et endnu bedre filmunivers. 
Ikke kun fordi forandring fryder, men fordi 
kino.dk er i konstant udvikling, og fordi vi 
er dedikeret til, sammen med jer, at skabe 
landets bedste filmsite!

Ændringer 
på sitet
•  En mindre tung og mere informativ forside

•  Et generelt lettere 
 og mere læsevenligt design

•  En bedre oversigt over aktuelle 
 og kommende film

•  Et markant forbedret trailerunivers

•  Muligheden for at bedømme nyheder 
 og andre brugeres anmeldelser

•  Muligheden for at få tilsendt en mail, 
 når billetsalget starter til forskellige film

•  Nye og bedre top 10-lister

Personlige 
anbefalinger
I fremtiden vil du også kunne modtage per-
sonlige anbefalinger ud fra din bedømmelse af 
andre film, når du logger ind på www.kino.dk, 
og således vide meget mere om de film, der 
passer til lige netop din smag. 

Vi mener fortsat, at flowet i billetbooking og 
salg af billetter kan gøres mere optimalt. Men 
da dette forudsætter en del ændringer med 
billetsystemet ude i biograferne, ændres 
billetsystemet ikke her og nu. Vi er dog i fuld 
gang med at løse udfordringen.

Kino.dk 
vinder pris

Den 20. August 2009 blev www.kino.dk tildelt 
webprisen Sitecore site of the year i Danmark.

kINo.DK    /
Invitér dine venner 

med i biografen via vores 

facebook-applikation

september 200910
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Filmnyheder & gossip

fILMbuzz    /

Den 9. september åbner der en ny biograf i Randers. BioCity Randers ligger på Thors Bakke, 
med en rå og enkel facade. Indenfor rummer biografen seks sale med plads til i alt 900 gæster. 
Biografens største sal er bl.a. udstyret med 325 pladser og Digital 3D udstyr. I biografens foyer 
er der en slikbutik, med et tilhørende loungeområde. Nordisk Film Biografer, der står bag den 
nye BioCity Randers, har i forbindelse med opførelsen af BioCity, valgt at lukke byens tidligere 
biograf Grand Teatret. Dog er det lokale personale flyttet med op i de nye rammer. Du kan købe 
billetter til BioCity Randers på www.kino.dk.

01 ”You are truly incorruptible, aren’t you? Huh? 
You won’t kill me out of some misplaced sense of 
self-righteousness. And I won’t kill you because 
you’re just too much fun. I think you and I are des-
tined to do this forever.”

02 ”You best start believing in ghost stories, Miss 
Turner. You’re in one.”

03 ”So you know that there was a man named Jack 
Dawson, and he saved me. In every way a person can 
be saved.”

04 ”All right, knock this shit off! I have been hav-
ing a very bad day! I just got out of jail this morning! 
Already I’ve been shot at, I was on a bus that flipped 
over seventeen times, bitch tried to stab me in the 
bathroom, and somebody blew up my Porsche! I am 
in a bad goddamn mood!”

05 ”I don’t smoke, I don’t drink and I don’t swear. Oh 
shit! I DO smoke and drink.”

RaNDERs fåR ny biogRAf

GæT 5 
filmcitater

JoHN HuGHES er død

ridley Scott Skal 
INSTruErE ALIEN 5

SE SVArENE
på SIDE 16

Manden, der definerede komediegenren i 
1980erne, døde den 6. august af et hjer-
teanfald under en gåtur. John Hughes 
instruerede komedieklassikere som The 
Breakfast Club (1985), Tast mig, jeg er din 
(1985), En vild pjækkedag (1986) og Røv-
tur på 1. Klasse (1987). Som manuskript-
forfatter brillerede Hughes med film som 
Pretty in Pink (1986), Fars fede juleferie 
(1989) og Alene Hjemme (1990). De sidste 
18 år af sit liv levede han som landmand 
i Illinois, men skrev fortsat under pseu-
donymet Edmond Dantes.

Her er den bedste filmnyhed i lang tid og 
god grund til at glæde sig til endnu en film 
om de modbydelige monstre fra rummet. 
Alien 5 skal instrueres af samme mand 
der gav os den oprindelige Alien tilbage i 
1979. Forventningerne, der indtil nu havde 
været lunkne pga. de to udskældte Alien 
vs. Predator-film, er nu tårnhøje. Alien 5 
forventes at få biografpremiere i 2011.
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fILMbuzz

‘ERNEs
sTøRsTE
biogRAf

succEsER
1988

1985

1982

1987

1984

1981

1986

1983

1980

”Crocodile” Dundee II 
Billetter 712.461 

Walter og Carlo: Op på fars hat 
Billetter 953.743

E.T. 
Billetter 1.018.707 

“Crododile” Dundee 
Billetter 802.146 

Midt om natten 
Billetter 922.923 

Olsen-bandens flugt over plankeværket 
Billetter 810.956 

Mit afrika
Billetter 998.953 

James Bond: Octopussy
Billetter 727.393 

Kramer mod Kramer 
Billetter 596.910 

1989 Rainman   Billetter 764.166 

STEM på dit favorit biografhit, og læs følgende om de største film i andre årtier på  www.kino.dk
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Katherine 
Heigl 

HoLD øJE MED...

Vi vil gerne præsentere jer for den nye Meg Ryan! Navnet 
er Katherine Heigl, alderen er 30, håret er blondt, formede 
er velkurvede, og talentet byder både på charme og komik. 
Heigl startede sin karriere som model efterfulgt af roller i 
mindre mindeværdige film som Kapring i høj fart (1995) og 
Bride of Chucky (1998). Med serierne Roswell (1999-2002) 
og Greys hvide verden (2005-2009), som hun vandt en 
Emmy for, kom det folkelige gennembrud, der forvandlede 
hende til en af Hollywoods mest populære skuespillerin-
der i romantiske komedier som Knocked Up (2007) og 27 
Dresses (2008). 

Katherine Heigl er biografaktuel i The Ugly Truth

fILMbuzz
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fILMbuzz

Kino.dk anbefaler disse netradio-
programmer, der ugentligt leverer 
anmeldelser og andet indhold til 
filmentusiaster:

Den professionelle: Filmspotting
Adam og Mattys mange gode indslag 
(temamarathons, top 5-lister, Massacre 
Movie Theater) er absolut must-hear for 
enhver filmfan.

Den nørdede: /Filmcast
David, Adam og Devindra er filmnørder, 
hvis samtaler kommer vidt rundt i film-
verdenens interessante afkroge. Denne 
podcast har desuden mange (og nogle 
gange kendte) gæster, og den er den 
stærkeste på nyhedsfronten.

Den sjove: Film Junk
Sean, Jay og Greg kan, som /Filmcast, 
bevæge sig ud i obskure titler. Det er en 
smagssag om man finder deres til tider 
lange diskussioner og historier hyggelige 
eller for lidt filmrelevante. 

Den nye: The Movie Hour
Joel and Ethans podcast er især værd at 
høre for deres Living Room Film Festival 
- filmforslag om et bestemt emne, hvor 
lytterne også får lov at bidrage.

De fire podcasts kan downloades til 
iTunes eller høres online på:
• www.filmspotting.net
• www.slashfilm.com
• www.filmjunk.com
• www.themoviehour.com

SVAr
Gæt 5 filmcitater (s. 12)

01 The Joker (Heath Ledger) i The Dark Knight (2008)
02 Barbossa (Geoffrey Rush) i Pirates of Caribbean: Den sorte forbandelse (2003)
02 Rose som ældre (Gloria Stuart) i Titanic (1997)
02 Reggie Hammond (Eddie Murphy) i Nye 48 timer (1990)
05 Hal (Tom Amandes) i The Long Kiss Goodnight (1996)

billeder fra
ALICE IN 
WoNDErLAND

LEGo
bliver til film

poDCASTING
om film

Johnny Depp og instruktøren Tim Burton giver 
os i foråret 2010 en nyfortolkning af børneklassik-
eren Alice in Wonderland. Den engelske roman 
blev i 1865 skrevet af Charles Lutwidge Dodgson 
under pseudonymet Lewis Carroll. Foruden 
Depp ses Helena Bonham Carter og Anne 
Hathaway i store roller, mens Alice spilles af den 
unge Mia Wasikowska.

Warner Bros. producerer en spillefilm baseret 
på de danske klodser. Planen om en Lego-
spillefilm er ikke noget nyt, men denne gang 
er der noget om snakken. Ifølge det engelske 
branchemagasin Variety skal Warner Bros. 
producere en film baseret på det verdensk-
endte legetøj, og man har allerede hyret to 
manuskriptforfattere til opgaven. Filmen bliv-
er en helt ny blanding af rigtige optagelser og 
computeranimation.
Og det bekræftes overfor kino.dk af Legos 
koncerndirektør, Mads Nipper, der har haft 
flere møder med producenten Dan Lin fra 
Warner Bros. Mads Nipper bekræfter også, 
at filmen er baseret på klassisk Lego, og at 
der ikke er tale om Bionicle eller andre nyere 
Lego-universer. Hvornår optagelserne rent 
faktisk går i gang, er endnu uvist.
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Titel premiere Genre Side

ThE hURT lOCKER  
ThE UGly TRUTh

TaKING WOODsTOCK 
CaMPING 

FaUsTas PERlER 
DE vIlDE svaNER  

GaMER
sOMMERTID 

PIGEN DER lEGEDE MED IlDEN 
IMaGINE ThaT 

DET ER IKKE MIG… JEG svæRGER 
DaNCE FlICK 

la BOhèME  
aPPlaUs 

04.09.2009
04.09.2009
04.09.2009
04.09.2009
04.09.2009
11.09.2009
11.09.2009
11.09.2009
18.09.2009
18.09.2009
25.09.2009
25.09.2009
25.09.2009
25.09.2009

krigSfilM/action/DraMa
roMantik/koMeDie
koMeDie/DraMa
koMeDie/DraMa
DraMa
eventyr
Sci-fi/thriller
DraMa
thriller
koMeDie/DraMa
koMeDie/faMiliefilM
koMeDie
oPerafilM
DraMa

20
22
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
36
37

Premierer i september

AkTuELLEfilM    /

Læs om flerekommende film på www.kino.dk
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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.

da kino.dk den 7. august fik et nyt design, har det ikke været muligt at videreføre 
brugernes gamle Buzz-o-meter-afstemninger. dette betyder at alle Buzz-o-me-
ter-tal i dette magasin stammer fra det gamle design fra før den 7. august.

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%

pigen Der Legede Med Ilden
læs omtalen på side 28

F
o

t
o

 ©
 N

or
di

sk
 F

ilm
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Et intenst portræt af elitesoldater, som har et af verdens mest farlige job, nemlig 
at afmontere bomber i kampens hede. Da en ny sergent, William James (Jeremy 
Renner), overtager et toptrænet bombehold under en voldelig konflikt, overrasker 
han de to underordnede Sanborn (Anthony Mackie) og Eldridge (Brian Geraghty) 
ved hensynsløst at sende dem i et farligt spil af en kamp i en irakisk by. James 
opfører sig, som om han er ligeglad med døden.

Mens mændene kæmper for at kontrollere deres nye, vilde leder, eksploderer byen 
i kaos, og James’ sande karakter viser sig på en måde, der vil forandre hver af 
soldaterne for evigt. 

The Hurt Locker er en realistisk og aktuel skildring af Irak-krigens grumme ansigt, 
og på den måde følger den i sporet på film som Jarhead (2005) og Redacted (2008). 
I rollerne ses Jeremy Renner, der nok er mest kendt for at spille over for Brad Pitt i 
Mordet på Jesse James af kujonen Robert Ford (2007), Anthony Mackie fra dramaet 
Half Nelson (2006) og Brian Geraghty, der spillede soldat i Jarhead. Derudover har 
Ralph Fiennes (The Reader, 2008) og Guy Pearce (Memento, 2000) biroller.

original titel 
the hurt locker

Instruktør
kathryn Bigelow

Land
uSa

produktionsår
2009

Spilletid
131 min.

The Hurt Locker
Irak-krigens grumme ansigt

PreMiere

04/09

Foto © Sony Pictures

78 
stemmer

86.1%
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Da den kontrolfikserede tv-producer, Abby (Katherine Heigl), møder Colin (Eric 
Winter fra tv-serien Horton-sagaen), den lækreste mand, hun nogen sinde har set, 
vender hun sig i desperation til tv-stationens nye, mands-chauvinistiske sandheden-
om-dit-liv orakel, Mike (Gerard Butler), der måske ikke ved så meget om takt og 
tone, men til gengæld ved noget om mænd, og hvad der får dem til at bide på 
krogen.

Mens han lærer hende alt om, hvordan man klæder sig, hvad man siger - og IKKE 
siger på en date - og alt det, en usikker kvinde har brug for at vide om mænd - bliver 
de to overraskende nok gode venner. Men da Abbys indledende forhold til Colin 
er ved at være næsten på plads, går det pludselig til hendes overraskelse op for 
hende, at det måske ikke længere er det, hun vil med sit liv…

Den romantiske komedie The Ugly Truths trumfkort er de to hovedroller, Katherine 
Hegel fra tv-serien Greys hvide verden og 27 Dresses (2007), og Gerard Butler, som 
fik afprøvet sit komiske talent i P.S. I Love You (2007), og som tilmed er aktuel i sci-
ence fiction-thrilleren Gamer den 11. september. Filmens instruktør hedder Robert 
Luketic. Han har før stået bag solide komedier som Blondinens hævn (2001), og 
Sviger-monster (2005).

original titel 
the ugly truth

Instruktør
robert luketic

Land
uSa

produktionsår
2009

Spilletid
95 min.

The Ugly Truth
Sandheden om kønnene

PreMiere

04/09

Foto © Sony Pictures

297 
stemmer

83.7%

ROMaNTIK

KOMEDIE
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The ugly Truth konkurrence

1. præMIE
1x10 fribilletter  
samt merchandise fra filmen
 
2. præMIE
5x2 fribilletter 
samt merchandise fra filmen.

for at vinde i konkurrencen skal du bes-
vare følgende spørgsmål:

hvilken anden romantisk komedie er 
Gerard Butler også kendt for?

A the Proposal
b P. S. i love you
C fire bryllupper og en begravelse

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

Svaret skal være modtaget senest den 
20. september 2009.

Det koster 5 kr. pr. SMS, og du kan max 
deltage 3 gange pr. dag.
Der er ingen fortrydelsesret.
vinderen får direkte besked.

vind biografbilletter og merchandise til den romantiske komedie The Ugly Truth

Se filmens trailer og

ugentlige konkurrencer 

på www.kino.dk
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Taking Woodstock er baseret på Elliott Tibers memoirer. I 1969 kommer Elliott 
(Demetri Martin) uforvarende til at spille en stor rolle i fænomenet Woodstock. 
Egentlig prøver han bare at hjælpe sin far og mor med at få lidt gang i butikken på 
deres lille motel, men initiativet til at få en musikfestival til byen udvikler sig plud-
selig til en generationsdefinerende oplevelse, der ændrer hans liv, og som ændrer 
populærkulturen for evigt.

Det 36-årige talent Demetri Martin står foran et gennembrud i rollen som Elliott, 
mens et hav af spændende skuespillere flankerer ham. Jeffrey Dean Morgan, der 
spillede den barbariske The Comedian i dette års Watchmen, Emile Hirsch fra bl.a. 
Into the Wild (2007) og Liev Schreiber (X-Men Origins: Wolverine, 2009) er flippede 
typer i Taking Woodstock. 

Med den fedeste 60er-musik på soundtracket har mesterinstruktøren Ang Lee (Os-
car for Brokeback Mountain, 2006) skab en morsom og musikalsk skildring af en tid, 
hvor alt syntes at være muligt. En hel generation begyndte i Elliotts baghave.

original titel 
taking woodstock

Instruktør
ang lee

Land
uSa

produktionsår
2009

Spilletid
110 min.

Taking Woodstock
Fede tider

PreMiere

04/09

Foto © Filmcompagniet

51 
stemmer

83%

KOMEDIE

DRaMa

læs om filmens forrygendesoundtrack på side 58
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Camping er en ny dansk film, der handler om Connie (Mia Lyhne), der siden farens 
selvmord to år tidligere har mistet livsappetitten og er så godt som følelsesmæs-
sigt lammet. Connies mor Bodil (Kirsten Lehfeldt) har slået sig på flasken og lever 
på minderne om en Grand Prix sejr fra 1982, og Connies lillebror Christian (Oliver 
Alexander Brandel) er blevet en småfed rod, der slår på dem, der er mindre end 
ham selv. Campingturene til Langeland, der før samlede dem, blev begravet med 
faren og har ikke været gentaget siden. Men det skal der laves om på nu! 
 
En af de mest umage familier i nyere dansk film er på banen i Camping. Familien 
Nielsen spilles af et trekløver af komiske talenter: Mia Lyhne fra tv-serien Klovn, 
Kirsten Lehfeldt fra Til døden os skiller (2007) og spillefilmsdebutanten Oliver 
Alexander Brandel.

En moderne, skæv, kitschet tragikomedie om en aparte, dysfunktionel familie der 
tager på en rejse sammen for at genfinde hinanden.

original titel 
camping

Instruktør
Jacob Bitsch

Land
Danmark

produktionsår
2009

Spilletid
76 min.

Camping
Skæv dansk familie

PreMiere

04/09

Foto © Per Arnesen / Sandrew Metronome
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Fausta (Magaly Solier) har arvet ’den bitre mælk’, en sygdom som overføres via 
modermælken af kvinder, som er blevet voldtaget eller mishandlet under borgerkri-
gen i Peru. Moderens pludselige død tvinger Fausta til at konfrontere sin frygt og 
den hemmelighed, som er gemt inden i hende. 

Faustas perler er en sjælden film fra Peru og historien om en rejse fra frygt til frihed. 
Den vandt den prestigefyldte Guldbjørn ved Berlins Filmfestival i år, men har også 
modtaget hæder i Mexico. Filmens 32-årige instruktør Claudia Llosa er selv født 
i Peru og stod også bag den anerkendte Madeinusa i 2006, der ligesom Faustas 
perler havde Magaly Solier i hovedrollen.

original titel 
la teta asustada

Instuktør
claudia llosa

Land
Spanien, Peru

produktionsår
2009

Spilletid
100 min.

Faustas Perler
Den bitre mælk

PreMiere

04/09

Foto © Sunrise Film
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Den lille prinsesse Elisa lever lykkeligt med sine 11 brødre, da deres 
far, Kongen, gifter sig igen. Kongen er forblændet af 
den nye Dronnings skønhed og trolddomsmagt, så 
han sender Elisa bort samtidig med, at Dronningen 
forvandler brødrene til svaner. 

Med hjælp fra en gammel kone genfinder hun sine 
brødre, der nu er svaner om dagen, men mennesker om 
natten. Hun vil gøre alt for at frelse sine brødre.

Selveste Dronning Margrethe II er scenograf og 
kostumedesigner på denne filmatisering af H. C. 

Andersens klassiske eventyr. Bag kameraet er 
Ghita Nørby (Arven, 2003) personinstruktør 

- hendes første film i den rolle - mens Peter 
Flinth (de to Arn-film fra 2007 og 2008) er 

teknisk instruktør. På rollelisten ses bl.a. 
Stine Fischer Christensen fra Efter 

brylluppet (2006) og Jens Jørn Spottag 
fra Drømmen (2006).

original titel 
De vilde svaner

Instuktører 
ghita nørby og Peter flinth

Land
Danmark

produktionsår
2009

Spilletid
60 min.

De Vilde Svaner
Dronningen fortolker H. C. Andersen

PreMiere

11/09

Foto © Filmcompagniet
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I en ikke så fjern fremtid er den dødsdømte Kabel (Gerard Butler, Hollywoods nye 
actionman kendt fra bl.a. 300, 2006) uden at vide det blevet en populærkulturel helt. 
Hver uge sidder millioner verden over online og følger ham og hundredvis af andre 
fanger kæmpe i Slayers, et ekstremt voldeligt onlinespil opfundet af det tekniske 
geni Ken Castle (Michael C. Hall fra tv-serien Dexter).
 
For den unge, rige spiller (Logan Lerman, der snart er aktuel i Percy Jackson & 
the Olympians: The Lightning Thief, 2010), som styrer Kabels mindste bevægelse i 
Slayers, er han blot en simuleret karakter, men for modstandsgruppen er Castles spil 
højteknologisk slaveri af rigtige mennesker. Kabel står midt i denne magtkamp, og han 
må bruge sine ekstraordinære kampevner for at slippe ud af spillet.
 
Gamer har også Alison Lohman (Drag Me to Hell, 2009) og John Leguizamo 
(Moulin Rouge!, 2001) på rollelisten. Gerard Butler er i øvrigt septemberaktuel i 
den romantiske komedie The Ugly Truth.

original titel 
gamer

Instruktører 
Mark neveldine, Brian taylor

Land
uSa

produktionsår
2009

Spilletid
94 min.

Gamer
Højteknologisk slaveri

PreMiere

11/09

Foto © United International Pictures

sCI-FI

ThRIllER



 29september 2009

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 sidste, og snart bliver søskend-
eflokken vidne til deres fælles erindringsgods’ forsvinden, for de kan ikke blive enige 
om at beholde hendes efterladte ejendele - inklusive en række kostbare kunstværk-
er og antikviteter.

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

original titel 
l’heure d’été

Instuktør 
olivier assayas

Land
frankrig

produktionsår
2008

Spilletid
103 min.

Sommertid
Fransk familiedrama

PreMiere

11/09
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Pigen der legede med ilden bringer et længe ventet gensyn med det umage 
makkerpar Lisbeth Salander og Mikael Blomkvist. Journalisten Blomkvist er 
tilbage for fuld kraft på Millenniums redaktion, da en kollega og dennes kæreste 
sætter ham på sporet af en rystende nyhed om omfattende sexhandel med 
kvinder mellem Østeuropa og Sverige. Men det, der er i starten kan ligne en god 
journalistisk historie, overskygges pludselig af et koldblodigt dobbeltmord. 
Imens vender Lisbeth Salander tilbage til Sverige efter et længere ophold i udlandet. 
Hun har skaffet sig en stor sum penge og er for første gang i sit liv økonomisk uaf-
hængig. Men da dobbeltmordet opdages i Stockholm, sættes hun i forbindelse med 
det bestialske rovmord. Hun bestemmer én gang for alle at gøre op med fortiden og 
straffe dem, der har gjort hende fortræd. Endnu en gang krydses Mikael Blomkvists 
og Lisbeth Salanders veje.

Ligesom i den succesrige forgænger Mænd der hader kvinder fra sidste år er det 
Noomi Rapace, der spiller Lisbeth Salander, og overfor hende står igen Michael 
Nyqvist som Mikael Blomkvist. Filmene er baseret på den svenske forfatter Stieg 
Larssons Millennium-trilogi, og den tredje og sidste film, Luftkastellet der blev 
sprængt, har dansk premiere til november. 

original titel 
flickan som lekte med elden

Instruktør
Daniel alfredson

Land
Sverige

produktionsår
2009

Pigen der legede 
med ilden
Salanders dystre fortid

PreMiere

18/09

Foto © Nordisk Film
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konkurrence

1 x 1. præMIE
10 billetter og 1 dvd med 
Mænd der hader kvinder
 
5 x 2. præMIE
2 billetter og 1 dvd med 
Mænd der hader kvinder

Besvar følgende spørgsmål for at deltage

lisbeth salander spilles af svenske 
Noomi Rapace. hvilken dansk film er 
hun bl.a. kendt for?

1 Daisy Diamond
2 Blinkende lygter
3 Den eneste ene

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

Svaret skal være modtaget senest den 
20. september 2009.

Det koster 5 kr. pr. SMS, og du kan max 
deltage 3 gange pr. dag.
Der er ingen fortrydelsesret.
vinderen får direkte besked.

vind billetter og dvd’er til storfilmen Pigen der legede med ilden
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Hvad hvis din datters fantasi var nøglen til din succes? 

Evan Danielsons (Eddie Murphy) liv er, som det i dag er tilfældet med mange 
forældre, somme tider mere arbejde end sjov. Han lytter til sin datter Olivia (Yara 
Shahidi) uden at høre efter og er altså fraværende, selv når han er til stede. Uden 
egentlig at ville det, forsømmer han sit ansvar som far i forsøget på at kravle op ad 
karrierestigen.

Det ville aldrig i Evans vildeste drømme falde ham ind, at hemmeligheden bag hans 
succes måske udspringer fra hans unge datters fantasi. Problemet er bare, at hun 
ikke ønsker en travl far.

Imagine That er en komedie i stil med Fuld af løgn (1996), som havde Jim Carrey i 
hovedrollen. Den rutinerede komiker Eddie Murphy (Shrek 1-3, 2001-07 og Den skøre 
professor 1-2, 1996-2000) spiller hovedrollen, mens også Vanessa Williams (Melrose 
Place), Thomas Hayden Church (Spider-Man 3, 2007) og Martin Sheen (The De-
parted, 2006) har betydningsfulde biroller.

original titel 
imagine that

Instruktør
karey kirkpatrick

Land
uSa/tyskland

produktionsår
2009

Spilletid
107 min.

Imagine That
Hemmeligheden bag din succes

PreMiere
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Leon (Antoine L’Écuyer) er ti år, har mange problemer og en meget sund fan-
tasi. Selvfølgelig er der mor (Suzanne Clément) og far (Daniel Brière), som altid 
skændes, og så er der de ærgerlige naboer, som får lov til at tilbringe sommeren ved 
stranden. Endelig er der Lea (Catherine Faucher), den irriterende pige, som altid 
har ret og ved bedre.

I sommeren 1968, da mor beslutter at skilles fra far og begynde på en frisk i 
Grækenland, er Leon klar til at gøre hvad som helst for at fortrænge sin indre 
smerte. Ødelægge naboernes hus, blive en professionel løgnhals og endda forelske 
sig i Lea - hvorfor ikke? Sammen overkommer de den smerte, der opstår, når man 
føler sig svigtet og forladt.

Det er ikke mig… jeg sværger vandt den eftertragtede ungdomspris ved dette års 
filmfestival i Berlin, men også publikumsprisen ved CPH:PIX i København.

original titel 
c’est pas moi, je le jure!

Instruktør
Philippe falardeau

Land
canada

produktionsår
2008

Spilletid
105 min.

Det er ikke mig… 
Jeg sværger
Prisvindende canadisk familiefilm

PreMiere
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original titel 
Dance flick

Instruktør
Damien Dante wayans

Land
uSa

produktionsår
2009

Spilletid
83 min.

Dance Flick
Vild med dans - og latter

PreMiere

25/09

Foto © United International Pictures
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Dance Flick er en parodi på og hyldest til moderne dansefilm som Flashdance (1983) 
og Save the Last Dance (2001). Den handler om pigen Megan (Shoshanna Bush), 
som drømmer om at blive professionel danser. Da hun optræder til sin danse-audi-
tion, bliver hendes mor slået ihjel i en bilulykke. Megan bliver nødt til at flytte til en 
anden by for at bo hos sin fattige far i hans faldefærdige lejlighed. Hun begynder på 
Musical High, en high school i midten af byen.

Siden sin mors død har Megan opgivet dansen, men da hun møder en række 
nye venner på skolen som Tracy (Chelsea Makela), Charity (Essence Atkins) og 
Thomas (Damon Wayans Jr.), der danser i en breakdance-gruppe, får hun lyst til at 
begynde igen. Sammen med Thomas, som hun svinger godt sammen med, forsøger 
Megan at samle det ultimative dansehold for at vinde en lokal danseturnering.

Wayans-brødrene, der gav os Scary Movie-filmene, har kastet deres kærlighed på 
dansefilmgenren. Som producenter, manuskriptforfattere, og med Damien Dante 
Wayans, en af de yngre i Wayans-familien, som instruktør samt hans fætter Damon 
Wayans Jr. foran kameraet, er der crazy komik til alle, der elsker spoofs som Epic 
Movie (2007) og Meet the Spartans (2008).
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Operaverdenens ’dream team’, sopranen Anna Netrebko og tenoren Rolando Vil-
lazón, spiller hovedrollerne i filmatiseringen af Puccinis opera La Bohéme. 

Kunstnerne Rodolfo, Marcello, Colline og Schaunard lever en fattigdomsramt 
tilværelse sammen i et kvistværelse i 1830ernes Paris, men trods de svære kår 
er de ved godt mod. Det er juleaften, og de beslutter sig for at fejre aftenen på 
deres stamsted, Café Momus. Rodolfo bliver dog hjemme, og her bliver han 

opsøgt af naboen Mimi, som han øjeblikkeligt fascineres af. Det er kærlighed 
ved første blik. Men de sorgløse dage slutter brat for det nyforelskede par, 

da de opdager, at Mimi er dødeligt syg.

La Bohéme er instrueret af Robert Dornhelm. Han er en anerkendt 
dokumentarist med speciale i musikfilm, som allerede i 1977 fik en 
Oscarnominering for sin dokumentarfilm The Children of Theatre Street 
om balletdansere på Kirov skolen i Rusland. Sopranen Anna Netrebko er 
filmens es og er blevet kaldt ’en ægte superstjerne i det 21. århundrede’ 
af magasinet Musical America samt - i den mere kuriøse ende - ’den 
mest sexede babe i klassiske musik’ af Playboy Magazine.

original titel 
la Bohéme

Instruktør
robert Dornhelm

Land
Østrig/tyskland

produktionsår
2008

Spilletid
115 min.

La Bohéme
Puccinis mesterværk på film

PreMiere

25/09

Foto © Sunrise Film
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Den anmelderroste og midaldrende skuespillerinde Thea (Paprika Steen) er netop 
vendt tilbage efter et afvænningsophold og konfronteres med virkeligheden. Under 
hendes lange nedtur blev hun skilt fra ægtemanden Christian (Michael Falch) og 
afgav forældremyndigheden over sine to børn. 

Men nu hvor hun er tilbage, insisterer hun på, at de igen skal være en del af hendes 
liv. Hendes blødsødne eksmand giver også hurtigt efter for hendes manipulerende, 
men charmerende facon og indvilger i at give det en chance. Hun ved, at hun skal 
bevise for sig selv og for ham, at det er forsøget værd. Men et hårdt liv i rampelysets 
skær har sat sig dybe spor, og snart begynder fortidens spøgelser at tage over.

Paprika Steen spiller den facetterede hovedrolle i Applaus. Vi så hende senest i 
Kristian Levrings thriller Den du frygter sidste år og Ole Bornedals science fiction-
komedie Vikaren i 2007. Bag kameraet står to fremadstormende talenter, instruktør 
Martin P. Zandvliet, der allerede har arbejdet sammen med skuespillere som 
Jacob Cedergren og Nicolas Bro, og manuskriptforfatter Anders Frithiof August, 
der er søn af ingen ringere end Oscar- og Gyldne Palmevinder Bille August. Filmen 
er i øvrigt nomineret til en pris ved filmfestivalen i Toronto, der afholdes i perioden 
10. til 19. september.

original titel 
applaus

Instruktør
Martin P. Zandvliet

Land
Danmark

produktionsår
2009

Spilletid
87 min.

Applaus
Rampelysets dybe spor

PreMiere

25/09

Foto © Nordisk Film / Carsten Villadsen 
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Sveriges 
George 
Clooney

interview
MICHAEL NYQVIST

ord Daniel Bentien

48-årige Michael Nyqvist er aktuel i fortsættelsen til den 
svensk-danske thriller Mænd der hader kvinder. han spiller 
igen journalisten Mikael Blomkvist, der denne gang bliver 
involveret i en sag om sexslaveri i Sverige. kino.dk har talt 

med ham om Pigen der legede med ilden.
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ichael Nyqvist sid-
der på en ø, hvor han 
holder sommerferie 
med familien. Den 
svenske skuespiller 
- der før Stieg Lars-
son-filmatiseringerne 

nok var mest kendt herhjemme for sin rolle i 
de seks politi-film i serien om Beck, der rul-
lede over tv-skærmene for første gang i 1997 
- har ligget vandret de seneste år. Han har haft 
teater- og filmroller i flæng, der kulminerede 
med Mænd der hader kvinder, som tog det 
skandinaviske biografpublikum med storm. 
En så travl herre har også brug for at slappe 
af, så det er med stor glæde, at kino.dk træffer 
ham på telefonen midt i hans ferie.

Hvad handler nummer to i 
Millennium-trilogien så om? 
”Denne gang er det en lidt anden type his-
torie i forhold til Mænd der hader kvinder, 
som er mysteriet om Harriet. Det er en kon-
stant jagt efter Lisbeth, og man ved ikke, om 
hun er skyldig eller ikke skyldig. Der er mere 
med Millennium-arbejdet denne gang, også 
for Mikael Blomkvist. Vi oplever ham agere 
meget mere i denne film og følger hans ar-
bejde som journalist. I den første film ser 
man ikke hans arbejde som journalist, her er 
han mere som en detektiv.”

M
Træt af fordomme og løgne
Pigen der legede med ilden viderefører nogle 
af temaerne fra etteren om grov udnyttelse 
af kvinder, og denne gang tager historien fat 
på sexslaveri i Sverige. Det er et emne, der 
optager Michael Nyqvist på samme måde, 
som det optager Blomkvist i historien:

”Jeg deler hans (Mikael Blomkvist, red.) poli-
tiske indstilling. Jeg er selv træt af fordom-
me, og jeg gider ikke folk, der lyver én op i 
ansigtet. Og så det urimelige i samfundet. 
Det irriterer mig, ligesom det irriterer Mikael 
Blomkvist. Det værste er, når vi siger, at vi 
er så fandens dygtige, men man ved, at der 
findes mennesker i samfundet, der har det 
forfærdeligt.”

Mænd der hader kvinder blev en stor succes. 
Den midterste film i en trilogi kan være svær, 
fordi den netop hverken er begyndelsen eller 
afslutningen. Hvordan har du oplevet, at der er 
tale om en midterfilm?
”Historien er i en slags transit. Men jeg synes, 
at Stieg Larsson lykkes med, at man befinder 
sig i midten af hændelserne. Jeg håber da, 
at dem, der så den første film, også vil vide, 
hvad der sker i den anden og tredje film. Det 
er en helhed - det er sådan det er tænkt. Det, 
der er spændende i film nummer to, er, at vi 
ser meget mere til samfundskritikken.

Det værste er, 
når vi siger, at vi 
er så fandens 
dygtige, men 
man ved, at der 
findes men-
nesker i samfun-
det, der har det 
forfærdeligt.
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Er ikke selv krimifan
Titlen Pigen der legede med ilden refererer til 
filmens anden hovedperson, Lisbeth Salander, 
der igen spilles af Noomi Rapace. Men Michael 
og Noomi har ikke mange scener sammen:

”Vi har et godt samarbejde i den første film. 
Men i film nummer to havde vi kun én dag, 
hvor vi skulle spille sammen. Så normalt 
spurgte vi bare: ’Hvordan var din dag?’ ’Den 
var cool.’ Og i den dur. Der er næsten ingent-
ing imellem dem i de sidste bøger før til sidst.”

Hvad var det, Stieg Larsson 
kunne med de tre bøger?
”Jeg synes, at han kan beskrive spændende 
karakterer. Men så har han nogle små ting om 
os svenskere, som vi ikke har set så meget 
før. Det, der skete i Sverige under Anden 
Verdenskrig, hvor vi havde nogle nazister, er 
interessant skildret i den første bog. Og så 
har han i anden bog det her om IB-affæren, 
hvor to journalister i 1970erne afslørede en 
forbindelse mellem Socialdemokratiet og en 
fraktion af politiet. Det er dette område, han 
befinder sig i.”

Er du selv fan af krimier?
Nej, egentlig ikke. Jeg bryder mig ikke om at 
læse dem, men nogle gange kan jeg godt lide 
at se dem på film. Men spændingen ligger i, 
at de skal beskrive samfundet på en måde. 
Det synes jeg, er cool.

Der er en del vold og action-scener i toeren. 
Har du nogen historier fra optagelserne?
”Vi var vældigt koncentrerede, for alt er lige 
vigtigt i filmen. Der var en scene, hvor vi 
skulle filme en ambulancehelikopter. Der var 
en masse statister, politibetjente og film-
folk, der alle var klar til at lave scenen med 
helikopteren. Vi fik at vide, at vi skulle være 
stille, så optagelserne kunne gå i gang. Men 
pludselig måtte helikopteren stige til vejrs, 
fordi den havde en rigtig udrykning. Der var 
alligevel rigtig god stemning på settet, for alle 
var rigtig søde at arbejde sammen med.”

Hvilken af de tre bøger er din 
personlige favorit?
”Jeg er meget glad for mysteriet med Har-
riet. Den har noget poetisk over sig. Og så 
synes jeg om anarkismen, der er mere tydelig 
i toeren og treeren, og som kommer til udtryk 
gennem Mikael Blomkvist og hans arbejde 
som journalist.”

sonja Richter den bedste i skandinavien
Der er snak om en Hollywood genindspilning 
af Millennium-trilogien - hvem ville du ønske 
skulle spille Mikael Blomkvist?
”Jeg synes, at George Clooney skal spille rollen. 

MICHAEL NYQVIST, DEr 
SpILLEr MIkAEL bLoM-
kVIST… forVIrrET? 
LAD oS LIGE få STYr på, 
HVEM HAM NYQVIST Er

født rolf Åke Mikael nyqvist 8. no-
vember 1960 i Stockholm, Sverige.
gift med produktionsdesigneren 
catharina nyqvist ehrnrooth fra 
1990, med hvem han har to børn på 
henholdsvis 18 og 13 år.

Spillede hovedrollen rolf i lukas 
Moodyssons Tillsammans i 2000 - en 
film han modtog en pris for i Spanien 
ved gijón international film festival.

vandt en skuespilpris ved chicago 
international film festival i 2005 
for sin medvirken i danske Simon 
Stahos Dag og nat - en pris han 
modtog sammen med resten af 
skuespillerensemblet.

Han har en fast, politisk ambition, og han ønsker 
at sætte fokus på nogle ting i samfundet.”

Og hvem ser du som Lisbeth Salander?
”Hende der spiller Lara Croft… Angelina Jolie. 
Men måske er hun blevet for gammel?”

Hvad laver du i din fritid?
”Når jeg ikke spiller skuespil, er jeg på en ø, 
hvor jeg kan slappe af og bade, slå græs, lave 
god mad og drikke øl. Og læse spændende 
bøger. Derudover træner jeg boksning, efter 
jeg lavede en svensk-fransk film om thaiboks-
ning. Nu har jeg fået hængt en boksebold op, 
som jeg bruger meget.”

Hvad er du i gang med nu?
”Jeg har lige afsluttet en film med Per Fly i 
Danmark. Den hedder Udviklerne. En skue-
spiller, jeg virkelig beundrer, er Sonja Richter. 
Det var en fornøjelse at arbejde sammen med 
hende. Hun har et fantastisk nærværd og ud-
stråling, og så er hun vældig intelligent. Hun 
er faktisk den bedste i Skandinavien.”

Er Per Flys film så den næste, vi ser dig i?
”Den eller Englevagt, der er en svensk-fransk 
film, som jeg bedst kan beskrive som en 
blanding af Woody Allen og Himlen over Ber-
lin (tysk film af Wim Wenders fra 1987, red.). 
Det var fantastisk morsomt at lave. Her i 
september skal jeg starte på teateret igen. I 
samme måned udkommer min første bog om 
at komme fra et børnehjem. Den kommer til 
at hedde Når barnet har lagt sig. Jeg håber 
også, at I får den i Danmark. Jeg er vældig 
nervøs, for jeg har aldrig skrevet en bog før… 

Hvor lang tid har du brugt på bogen? 
Og er den selvbiografisk?
”Jeg har skrevet på den i fem-seks år, men 
den er skrevet i fritiden. Det er ikke en selv-
biografi, men jeg har prøvet flere af situation-
erne selv, da jeg voksede op.”

Den korte ferie er snart slut for Michael Nyqvist. 
Med tre-fire projekter på lommen er den travle 
skuespiller klar til igen at trække i arbejdstøjet 
og henrykke publikum i Skandinavien og rundt 
om i verden.

Pigen der legede med ilden 
har premiere den 18. september
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Instruktør Milos Forman
Hvorfor svinger den? Amadeus er en 
fremragende og velspillet biografisk film 
om det største musikalske geni nogen-
sinde, Wolfgang Amadeus Mozart. Vandt 

dette er en liste over de bedste musikfilm. ikke musicals - men film om musikere og musik, hvad 
enten der er tale om dokumentar- eller spillefilm. i denne måned er det La Bohéme og Taking 
Woodstock, som giver publikum en musikalsk filmoplevelse, men mange før dem har skildret 
musik på det store lærred. her er de ti bedste. Er du enig?

toP 1o/
MuSIkfILM

 AMADEuS 
(1984) 

otte Oscars ud af i alt 40 priser, og er den 
53. bedste amerikanske film nogensinde 
ifølge USA’s filminstitut AFI.
Den skal du høre Requiem: 
Rex Tremendae Majestatis.

Er Du ENIG I VorES Top 10? gå ind på www.kino.dk og sammensæt din egen.
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o2 DoNT Look bACk (1967) 

Instruktør D.A. Pennebaker
Hvorfor svinger den? En af dokumentarfil-
mens store klassikere og et unikt indblik i 
singer-songwriteren Bob Dylans arbejdsme-
toder, livsstil og ikke mindst musik.
Den skal du høre Subterranean Homesick Blues

o3 THE bLuES broTHErS (1980) 

Instruktør John Landis
Hvorfor svinger den? Komikerne Dan 
Aykroyd og John Belushi er forbløffende 
musikalske som soul og blues brødre i 
denne nyklassiske komedie fra 1980, som 
du på ingen måde kan sidde stille til.
Den skal du høre Everybody Needs 
Somebody to Love

o4 THE LAST WALTZ (1978) 

Instruktør Martin Scorsese
Hvorfor svinger den? Koncertdokumen-
taren af Martin ”Goodfellas” Scorsese er en 
vellykket fremstilling af The Bands karriere 
og indflydelse. Undervejs optræder et væld 
af kunstnere sammen med bandet, fx Bob 
Dylan, Neil Young og Eric Clapton.
Den skal du høre Up on Cripple Creek

o5 WALk THE LINE (2005) 

Instruktør James Mangold
Hvorfor svinger den? Joaquin Phoenix er 
perfekt castet som countrylegenden Johnny 
Cash, og Reese Witherspoon vandt sågar 
en Oscar for sin rolle som hans kone June 
Carter. Begge skuespillere sang med over-
raskende stor overbevisning selv i filmen.
Den skal du høre Ring of Fire

o6 pINk fLoYD THE WALL (1982) 

Instruktør Alan Parker
Hvorfor svinger den? En lyrisk og dybt 
metaforisk oplevelse, som supplerer Pink 
Floyds stemningsfulde, genredefinerende og 
ofte ret stenede musik fra dobbeltalbummet 
The Wall perfekt.
Den skal du høre Comfortably Numb

o7 WooDSToCk (1970) 

Instruktør Michael Wadleigh
Hvorfor svinger den? Endnu en dokumentar på 
listen som ikke er til at komme uden om. Denne 
tre timer lange koncertfilm (fire timer i Direc-
tor’s Cut-versionen) indkapsler smukt ånden 
fra 1969-festivalen med klassiske rocknumre, 
indtagelse af stoffer og kollapsende hegn.
Den skal du høre Voodoo Child af Jimi Hendrix

o8 CoNTroL (2007) 

Instruktør Anton Corbijn
Hvorfor svinger den? Spillefilmen om 
forsangeren for post-punk bandet Joy 
Division, Ian Curtis, er både deprimerende, 
indbliksgivende og hjerteskærende. Og så 
er der en masse fantastisk musik fremført af 
skuespillerne selv.
Den skal du høre Transmission

o9 GASoLIN’ (1995) 

Instruktør Anders Østergaard
Hvorfor svinger den? Den største succes i 
dansk dokumentarfilms historie handler om 
Danmarks måske største rockband Gasolin’. 
De gamle medlemmer fortæller om deres 
op- og nedture med bandet i en blanding af 
interviewklip og æstetiske rekonstruktioner.
Den skal du høre Langebro

1o 8 MILE (2002) 

Instruktør Curtis Hanson
Hvorfor svinger den? Respekt til både 
hiphopstjernen Eminem og instruktør Curtis 
Hanson for at få dette skarpe musikdrama til 
at fungere så fremragende. Plottet omhandler 
en fattig hvid rapper, der kæmper sig vej ud af 
slummet - ikke ulig Eminems egen livshistorie.
Den skal du høre Lose Yourself, som 
Eminem vandt en Oscar for.
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interview/Portræt
pAprIkA STEEN

Paprika steen er en af Danmarks mest kendte kendisser. Hendes 
spektrum går fra det mest gakkede komik over teater til film-
skuespiller i bl.a. Festen og Elsker dig for evigt. Kino.dk tegner 
et portræt af skuespilleren, der er aktuel med filmen Applaus.

Til middag 
med Malkovich

g vinderen er… Paprika 
Steen.” Sådan har det for-
mentlig lydt, da den dan-
ske skuespiller Paprika 
Steen i juli modtog prisen 
for bedste skuespiller-
inde ved den tjekkiske 

filmfestival Karlovy Vary. En hæder, der ikke 
tilfalder en ’fru Hvemsomhelst’, men derimod 
en af Danmarks, og nu også Europas, frem-
meste skuespillere.

Prisen blev tildelt for rollen som den fal-
lerede teaterskuespiller Thea, der på grund 
af et tidligere alkoholmisbrug har fået fra-
taget retten til sine to børn. Filmen hedder 
Applaus, og det at spille skuespiller var en 
større udfordring, end man lige skulle tro. 
Paprika Steen har før set film om skuespillere, 
der med hendes egne ord blev patetiske:

”Kunstnerportrætter bliver ofte sådan nogle 
postulater, som handler om naive skuespillere, 
der vil sælge deres krop for en rolle,” fortæller 
Paprika Steen, da kino.dk taler med den høje, 
blonde 44-årige skuespiller i Nordisk Films 
mødelokaler i Valby.

o
Ser ud som en misbruger
Paprika Steen overvejer lighederne med sin 
rolle og indrømmer, at hun da hun var yngre, 
kunne hun godt finde på at gøre nogle af de 
ting, Thea gør i filmen:

”Jeg kunne godt finde på at være ret grov i 
munden over for fremmede mennesker. Men 
kun for sjov. Applaus ligner fordommen om 
mig, som jeg har fremstået i tv,” siger hun og 
understreger: ”Men jeg har ikke noget mis-
brug, jeg må bare se ud som én, der har så-
dan et. Skal vi ikke bare lege, at det er, fordi 
jeg er troværdig?” griner Paprika Steen.

Hun er dog ikke meget for, hvis folk udeluk-
kende tror, at hun er som Thea: 

”Det ville være irriterende. Det er lige meget, 
om jeg spiller alien, luder, eller alkoholiker… 
så spørger folk ofte, om det bare er mig, og 
siger: ’Ja, men kan hun andet?’”, fortæller 
Paprika Steen og uddyber: ”Jeg tror, at der 
er to måder at spille skuespil på: Der er Jack 
Nicholson-måden, hvor man siger, det er altid 
Jack Nicholson. Og så er der en Alec Guinness-
måde, hvor man tager en næse på, og skuespillet 

født den 3. november 1964 
på frederiksberg.

Datter af musiker niels Jørgen 
Steen og skuespiller avi Sagild 
og tilmed søster til skuespiller 

og musiker nikolaj Steen.

er den eneste skuespiller, 
der er med i alle de tre første 

Dogme-film Festen (1998), 
Idioterne (1998) og Mifunes 

sidste sang (1999).

Modtog en Bodil for sin birolle i 
Den eneste ene (1999) og endnu 
én for hovedrollen i Okay (2002). 

Modtog tilmed en robert for 
både hoved- og birolle for Okay 

og Elsker dig for evigt (2002).

PAPRiKAfAkTA

ord Daniel Bentien

foto Carsten villadsen



Jeg har ikke noget 
misbrug, jeg må bare 
se ud som én, der har 
sådan et. 
Skal vi ikke bare lege, 
at det er, fordi jeg er 
troværdig?

“
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ligger i transformationen. Jeg ændrer ikke så 
meget, når jeg spiller. Det gør mine forbilleder 
heller ikke.”

En institution i dansk underholdning
At nogle anmeldere har kritiseret hende for 
at være for ensformig, kan synes sært, idet 
Paprika Steen har formået at bevæge sig 
gnidningsfrit fra tv over teater og til film med 
lige stor succes. Hendes populære gennem-
brud kom som komiker som den ene af 
firkløveret Lex & Klatten, der sammen med 
vennerne Martin Brygmann, Hella Joof og 
Peter Frödin fik danskerne til at motionere 
lattermusklerne foran tv’et og i teatret.

Den sjove pige viste sig hurtigt også at kunne 
spille alvorlige roller. Mest markant i de pris-
vindende Festen (1998), Idioterne (1998) og 
Elsker dig for evigt (2002). Paprika Steen har 
slået sig fast som en institution i dansk under-
holdning og kultur, og journalist Dorte Toft har 
endda udtalt, at Steen kunne spille hende i en 
eventuelt kommende film om Stein Bagger og 
IT Factory bedraget.

Arbejdet med Applaus har for alvor ledt 
hendes tanker tilbage på karrierens popula-
ritetsmæssige begyndelse og arbejdet med 
den unge instruktør Thomas Vinterberg i deres 
gennembrud Festen. Det er nemlig to yngre 
filmskabere, der står bag kameraet, instruk-
tøren Martin Zandvliet og manuskriptforfat-
teren Anders Frithiof August, og samarbejdet 
med dem var glimrende, ja næsten telepatisk:

”På et tidspunkt talte vi om, hvem der skulle 
spille en bestemt rolle. Jeg kom med et navn, 
og så vendte Anders August sin computer, hvor 
han havde fundet frem til præcis samme per-
son. Der var en enorm harmoni imellem os tre.”

”Man bliver usikker på sig selv”
”Jeg har følt, at min egen generation fik 
meget hurtigt succes og havde svært ved at 
forvalte den - inklusiv mig selv. Efter stor suc-
ces bliver man meget usikker på sig selv, men 
så møder man to drenge, der synes, man er 
fantastisk, og som siger, at ’vi kan ikke fores-
tille os andre i rollen end dig’. Bare det at de 
turde spørge mig, så er man næsten halvvejs. 
Der går nemlig rigtig lang tid imellem, at jeg 
bliver tilbudt noget i Danmark.”

En lidt overraskende besked fra Paprika Steen, 
som har medvirket i 49 film og tv-serier siden 
debuten som 7-årig i 1971. Man skulle tro, at 
hun kan vælge og vrage mellem tilbud, men så-
dan er det ikke, og det har sine konsekvenser.

”20 procent af tiden tænker jeg, at det kunne 
være rart med et fast arbejde på et teater, 
men det er ikke mig. Det betyder også, at 
der er lange perioder i løbet af året, jeg ikke 

får nogen løn,” griner Paprika Steen, der ikke 
vil gå på kompromis med sine kunstneriske 
ambitioner. Hun fortsætter i en mere alvorlig 
tone: ”Det betyder tilmed, at jeg fem gange 
om året vågner med angst og tænker: ’nu 
bliver jeg nødt til at sælge vores hus’. Men 
min sjæl og min intuition driver mig videre. 
Lysten til at lave noget nyt og anderledes, og 
netop Applaus synes jeg, er noget andet.”

Succes må ikke være en sovepude
Paprika har instrueret to film. Lad de små 
børn… i 2004 og Til døden os skiller tre år 
senere. Hvis det rigtige projekt dukker op, 
ser hun sig gerne i instruktørstolen igen, men 
ikke for enhver pris:

”80 procent af det jeg laver, har en eller anden 
rebelskhed over sig. Noget med at flytte nogle 
grænser og prøvet noget andet. Til døden os 
skiller er et godt eksempel, hvor jeg prøver at 
blande tragik, komik og melodrama. Desværre 
var der mange danske anmeldere, der ikke 
brød sig om den, men i udlandet oplevede jeg 
det anderledes, og det opvejede min sorg. Det 
er også derfor, jeg elsker Lars von Trier arbejde 
fordi han aldrig lader sin succes være en sove-
pude. Det skal mit skuespil heller ikke være.”

Yndlingsfilm
Bl.a. Byens Lys (1931), Faces 
(1968) og The Ice Storm (1997), 
men ser både Michael haneke 
og Jennifer aniston.

Yndlingsskuespillere 
robert De niro, Meryl Streep 
og gena rowlands.

Musiksmag
nirvana og Michael Jackson.

Største last 
kaffe og cigaretter.

underligste rolle 
i den engelske Skeletons med 
Jason isaacs, der beskrives som 
en eksistentiel Ghostbusters 
blandet med filosofi drama, 
komedie og familiefilm. filmen 
har premiere i 2010, men det 
er endnu ikke bestemt, om den 
kommer i de danske biografer.

5x
PAPRiKA

Nogen sovepude har succesen som skue-
spiller ikke været, hvilket bringer os tilbage 
til den seneste hæder for Applaus i Tjekkiet. 
Hun havde på forhånd fået at vide, at hun ville 
modtage prisen, men havde ikke forberedt 
nogen tale. Kun de personer, hun ville takke. 
Resten var improvisation, hvor hun talte om: 
”at det er rart at blive genopdaget, og hvor 
svært det er at være en 40-årig kvinde i 
denne branche og ikke bare skulle spille 
mormor eller rumvæsen, men også rigtige 
mennesker. Efter festen inviterede John 
Malkovich ud på middag,” forklarer Paprika 
Steen og fortsætter: ”Vi talte om livet, Dalí 
og Freud. Det var meget spændende.”

Til selve prisuddelingen blev Steen og hen-
des mand, Mikael Christian Rieks, der også 
er producer på Applaus, sat til bords med 
både Malkovich og Antonio Banderas. Altså 
de helt store filmstjerner. Det er her, hun 
hører hjemme.

Applaus har premiere den 25. september.



Annonce



48 september 2009

Kino.dk for de små

fAMILIEKino    /

Våde hunde og 
kolde filmstjerner
På en kold og regnfuld martsdag var kino.dk med under optagelserne 
til den kommende familiefilm Storm, der har premiere i næste måned 
den 2. oktober. En film, der først og fremmest handler om det nære 
venskab, der kan opstå mellem en dreng og en hund, men som også 
er fyldt med frydefuld action og hurtige hunde.

Optagelserne til filmen foregik på Kallerup Væddeløbsbane i Hede-
husene, godt gemt væk blandt marker og sumpede gevækster. Den 
dramatiske scene, vi overværede, udspiller sig under DM i hundevæd-
deløb. Omkring væddeløbsbanen står skuespillerne klar: Hovedrollen 
Freddie alias Marcus Rønnov, Troels Lyby, Kirsten Lehfeldt, Gordon 

Kennedy, Mille Dinesen og hunden Kenzo. 
Kenzo, der i filmen spiller Storm, er glad, mens han overdynges med 
utallige kærlige klap fra Marcus Rønnow, der altså også i virkeligheden 
er blevet glad for den toårige Borderbasse, som han har bestemt, at 
blandingen mellem en Bordercollie og en Basset skal hedde.

Hvordan historien om Storm og Freddie ender, det må vi andre vente 
til efterårsferien for at finde ud af.

Læs hele reportagen fra Storm 
på www.kino.dk

rePortage
STorM
ord Ida Björk Jespersen

foto Rolf Konow
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buSTEr 
indtager danmark

”Min mor er allergisk over for hunde, så jeg har ikke én selv der-
hjemme. Derfor tror jeg, at jeg kommer til at savne kenzo, når vi er 
færdige med filmen”. /Marcus rønnov, der spiller freddie

kenzo (Storm) er ikke den eneste hund på optagelserne. overalt står 
de store muskuløse greyhounds, der er med som filmens væddeløbs-
hunde, og tripper utålmodigt for at komme ud at løbe stærkt.

”freddie lyver meget, rigtig meget. Men det er mest om Storm, 
som han ikke vil aflevere tilbage til ejeren. Men ellers er han en god 
dreng. han er jo rimelig presset, også fordi der er en anden dreng, 
der er jaloux på ham.” /Marcus rønnov, der spiller freddie

BUSTER Filmfestival for Børn og Unge rammer biograferne fra den 
17.-27. september 2009 med læssevis af film, workshops og events 
til børn og unge i alle aldre. Festivalens målgruppe omfatter de helt 
små på tre-fire år, skoleelever og unge fra gymnasiet. BUSTER har tre 
hovedkonkurrencer: for børnefilm, for ungdomsfilm og for kort- og do-
kumentarfilm, og i alt vises der over 150 filmtitler i løbet af de ti dage, 
festivalen varer. Et nyt tiltag er OREGON, hvor unge kan lave deres 
egne film og konkurrere i to aldersgrupper: 10-16 år og under 20 år.

BUSTER har altid været forbeholdt 
København, men nu besøger festivalen 

en række danske byer i festivalperioden: 
Frederiksberg, Ishøj, Gladsaxe, Lyngby, 

Holte, Birkerød, Humlebæk og Tisvildeleje.

Uden for 
festivalperioden 

vises der film i
Århus den 30.8.-2.9.

langeland den 28.9.-29.9.
fredericia den 28.9.-29.9.

Middelfart den 30.9.-1.10.
næstved den 30.9.-1.10.

nuuk i grønland den 3.11.-5.11.

se program påwww.buster.dkKøb billetter på
wwww.kino.dk
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Pixar
film

op (2009)

Et svævende hus, en jordomrejse og med 
garanti et ganske særligt eventyr.

Toy Story, Monsters, Inc., Find 
Nemo, De Utrolige, Wall·E. 
Pixar har leveret den ene 
klassiker efter den anden de 
sidste 14 år og deres seneste film, om 
en pensionist der rejser verden rundt 
i sit svævende hus, hedder Op. Op 
får premiere i oktober, og filmen er 
Pixars 10. spillefilm og 10. succes i 
træk - uden undtagelser!

vi kigger tilbage på 14 år med 
Pixar og ti animationsfilm af en an-
den verden. Du kan stemme på din 
favorit på www.kino.dk

STEM påDIN fAVorITPÅ www.kino.Dk
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Pixar
film

ToY STorY (1995) 

Filmhistoriens første computeranimerede 
spillefilm, der introducerede verden for levende 
legetøj samt makkerparret Woody og Buzz 
Lightyear.

GræSrøDDErNE (1998)

Et sjældent og farverigt indblik i insekternes 
verden og Pixars mindst kendte film.

ToY STorY 2 (1999) 

Flottere end den første film og et endnu 
større hit.

MoNSTErS, INC. (2001) 

En fornem blanding af monstre og skrigen-
de børn resulterede i den måske mest op-
findsomme Pixar-film til dato og selskabets 
første Oscar.

fIND NEMo (2003) 

Pixar dykkede under havets overflade og 
begejstrede med en historie om mod og en 
usædvanlig glemsom fisk.

DE uTroLIGE (2004) 

En hæsblæsende historie om afdankede su-
perhelte og Pixar i hidtil højeste gear.

bILEr (2006) 

Pixars fortælling om en selvglad racerbil, der 
bliver klogere, selvom det tager sin tid.

rATATouILLE (2007) 

Rotter og madlavning bliver for første gang 
nogensinde en succes.

WALL·E (2008) 

En ensom skralderobot, det store verdens-
rum og Pixars største hjerteknuser og kritik-
ersucces.

fAMILIEKino / Pixar filM
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Spillefilmsversionen af Akira Toriyamas japanske manga-tegneserie 
Dragonball handler om Son Goku (Justin Chatwin), en ung, dygtig 
kriger, der følger sin døende bedstefars råd og indleder en jagt på de 
syv magiske dragekugler, hvoraf han har en i forvejen. 

For at finde dem får han hjælp fra Mester Roshi (Chow Yun-Fat), 
men i kulissen lurer den onde, mægtige Piccolo (James Marsters), 
som også vil gøre alt for at skaffe de magiske kugler, der kan give 
ubegrænset magt. Forlægget er kendt for de tyngdekraftbrydende 
slagsmål, hvor luft, vand og jord tages i brug som arena.

Dragonball 
Evolution
i dragekuglernes vold

ACTIoN/ADVENTurE

INfo

EkSTrA audio Commentary, deleted scenes, Guku’s Workout, 
Brian anthony ‘Worked up’ music video, Gag reel.  

orG. TITEL dragonball evolution INSTrukTør James Wong  
LAND usa  proDukTIoNSår 2009  SpILLETID 85 min.

01 Gran Torino
02 Watchmen
03 outlander
04 Slumdog Millionaire
05 Inkheart
06 The Code
07 Twilight
08 Confessions of a Shopaholic
09 In the Electric Mist
10 bolt

Top 10
Mest solgte film ifølge  
Blockbuster i uge 34

uDgivelSe 22. SEpTEMbEr

Nye udgivelser

DVDblu-RAy    /
kino.dk præsenterer en række spændende dvd-
udgivelser, som alle er på gaden i september. Dragonball 
Evolution bringer action og fantasy fra manga-tegneserie 
til dit tv, Mrs Ratcliffe’s Revolution er britisk komedie, 
Knowing er en amerikansk science fiction-thriller med 
nicolas cage, og 17 Again byder på sjov med Zac efron. 
Derudover udgives to danske film: Fri os fra det onde for 
de voksne og Vølvens forbandelse for børnene.

batman 
møder 
Scooby-Doo 
på dvd

Det havde du nok ikke regnet med, men faktisk arbejder en mand i flager-
muskostume overraskende godt sammen med en talende hund og hans 
venner. I næste måned, den 6. oktober, kan børn og fans af Batman og 
Scooby-Doo glæde sig til mødet mellem de to meget forskellige helte.

Handlingen i tegnefilmen Scooby-Doo møder Batman begynder, da 
skurkene Jokeren og Pingvinen forsøger at score kassen på en fræk for-
falskningsplan og bliver stoppet af den dynamiske trio: Batman, Robin 
og Scooby-Doo. Men Jokeren og Pingvinen vender frygteligt tilbage for 
at stjæle en flyvende dragt, og Scooby-Doo og hans venner må bevise, at 
de med en smule hjælp har det, der skal til for at få de svævende slyngler 
ned på jorden igen.
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I Ole Bornedals (Nattevagten, 1994) film Fri os fra det onde flytter 
storbyadvokaten Johannes (Lasse Rimmer) med sin kone Pernille 
(Lene Nystrøm) til sin fødeby i den jyske provins. Det umiddelbart 
lykkelige par står i kontrast til Johannes’ bror Lars (Jens Andersen), 
der har boet i landsbyen hele sit liv og nu arbejder som lastbil-
chauffør.

En dag kommer han til at køre en ældre dame ned, så for at slippe 
for sin straf, placerer han skylden på byens eneste fremmedarbejder, 
Alain (Bojan Navojec). Johannes forsøger at hjælpe Alain, men det 
bliver med livet som indsats, for byens beboere rotter sig snart sam-
men mod de to udefrakommende.

Mrs. Ratcliffe’s Revolution er en feel good-komedie, hvor vi følger en 
samspilsramt families rejse fra postnummer 1968 i West Yorkshire til 
19 graders frost i Østtyskland - og tilbage igen. 

Mrs. Ratcliffe (Catherine Tate) har forladt Marks & Spencer-land 
til fordel for Marx & Lenin. Mr. Ratcliffe (Iain Glen) kæmper for en 
god sag, men hans kone kæmper for deres familie: En teenage-
sexgudinde og en 12-årig kommunistisk spion. Kan mr. Ratcliffe få sig 
selv til at smide sit partikort ud og forelske sig i sin splinternye kone?

fri os 
fra det onde

Mrs ratcliffe’s 
revolution

frygt og had på landet

Britisk revolution i Østtyskland

THrILLEr/DrAMA

koMEDIE

INfo

INfo

EkSTrA Behind the scenes  
orG. TITEL fri os fra det onde INSTrukTør ole Bornedal

LAND danmark  proDukTIoNSår 2009  SpILLETID 90 min.

EkSTrA intet
orG. TITEL mrs ratcliffe’s revolution 

INSTrukTør Bille eltringham  LAND ungarn, storbritannien  
proDukTIoNSår 2007  SpILLETID 100 min.

uDgivelSe 22. SEpTEMbEr

uDgivelSe 15. SEpTEMbEr

toPsERiER 
uDkoMMEr 
på DVD
Som vi skrev i sidste nummer af kino.dk, bød sommeren på et væld af 
fantastiske serier. Heldigvis stopper udgivelserne ikke, selvom det er ble-
vet efterår, og du kan se frem til tonsvis af serier på dvd.

Blandt andet er 4. sæson af krimiserien Bones, 4. sæson af science fic-
tion-serien Battlestar Galactica (billedet), 3. sæson af den overnaturlige 
thrillerserie Supernatural samt 10. sæson af Stargate SG1 på gaden fra 
den 15. september.
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Tænk hvis du kunne begynde forfra i gymnasiet og ændre de ting, der 
gik galt undervejs. Det er, hvad den midaldrende Mike (Matthew Perry 
kendt fra tv-serien Venner) får muligheden for, da han en aften møder en 
mystisk mand under et besøg på sin gamle high school, hvor han genop-
frisker minderne fra dengang, hans liv var meget lettere. 

Siden er tingene ikke gået Mikes vej, men mødet med den mystiske mand 
forandrer hans liv, for pludselig er Mike 17 år igen og kan få lov til at beg-
ynde forfra i livets gang. Meget har dog forandret sig på 25 år, så moden, 
teknologien og det sociale sammenhold bliver en udfordring for den unge 
Mike (Zac Efron fra High School Musical 1-3 (2006-08)).

17 Again

hvem siger, 
at man kun er ung én gang

koMEDIE

INfo

EkSTrA Breaking Character outtakes, zac’s dance flashback, addi-
tional footage og endnu mere ekstramateriale på Blu-ray-udgivelsen 

orG. TITEL 17 again  INSTrukTør Burr steers  
LAND usa  proDukTIoNSår 2009  SpILLETID 102 min.

uDgivelSe 1. SEpTEMbEr

Historien om Vølvens forbandelse tager sit udgangspunkt i vikinget-
iden, hvor troldkvinden Vølven (Stine Stengade) kaster en forban-
delse over den dødeligt sårede Jotan (Jakob Cedergren). Forban-
delsen redder hans liv og gør ham udødelig, men til gengæld vil han 
altid være i hendes magt. 

Over 1000 år senere, i Hvidovre, møder niendeklassedrengen 
Valdemar (Jonas Wandschneider) videnskabsmanden Benedict, 
som har bygget en tidsmaskine. Det viser sig, at Benedict i virke-
ligheden er Jotan, som ikke selv kan rejse tilbage i tiden og ophæve 
forbandelsen. I stedet får han brug for Valdemar og hans søster 
Silles (Clara Maria Bahamondes) hjælp, men det er en farlig mis-
sion, de er kommet på.

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

Nicolas Cage, som vi kender fra roller i National Treasure-filmene 
og Con Air (1997), flankeres af den kønne Rose Byrne, der spillede 
med i Sunshine (2007). Filmen er instrueret af Alex Proyas, der også 
stod bag science fiction-filmen I, Robot (2004) med Will Smith i 
hovedrollen.

Vølvens 
forbandelse

knowing

Mystisk mytologi 
og dejlig danmarkshistorie

hvad sker der, 
når tallene løber ud?

fAMILIEfILM

THrILLEr/ACTIoN

INfo

INfo

EkSTrA stills
orG. TITEL vølvens forbandelse 

INSTrukTør mogens hagedorn Christiansen  LAND danmark  
proDukTIoNSår 2009  SpILLETID 90 min.

EkSTrA trailers orG. TITEL knowing INSTrukTør alex proyas  
LAND usa, storbritannien

proDukTIoNSår 2009  SpILLETID 121 min.

uDgivelSe 29. SEpTEMbEr

uDgivelSe 22. SEpTEMbEr



Annonce

MEGASTORE
Vestergade 14 v/ Strøget og Rådhuspladsen

fra1995

Vi bytter dine brugte 
DVD til nye 

eller køber kontant
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Nye udgivelser / Pixel.tv

GAMINGnyt    /
sPil Dig i rAMpELYSET

pixel.tv reporterer fra sommerens sociale gaming-konkurrencer, 
og der var noget for både mænd og kvinder, da DM i SingStar på 
Grøn Koncert og den eftertragtede Guitar Hero Metallica-konkur-
rence løb af stablen.

I løbet af sommeren har der været op til flere muligheder for at få sine 
15 minutter i rampelyset, hvis man er gamer. Uden at generalisere alt for 
meget kan vi godt afsløre, at størstedelen af deltagerne til SingStar DM 
var piger i alle aldre, og i Guitar Hero Metallica-konkurrencen var der sjovt 
nok kun deltagere af hankøn.

DM i SingStar
Thomas Bense fra Pixel.tv var med til at afvikle SingStar DM, og han har 
stadig mareridt om det hav af ekstremt berusede mennesker, der kon-
stant skulle vælge TV-2 med ’De første kærester på månen’. Niveauet 
på deltagerne var ikke altid lige højt, og mange var godt berusede, da 
de stillede sig op for at synge. Der var dog deltagere, der både sang 
flot og yndefuldt ifølge SingStar-systemet, der måler, hvor godt du ram-
mer tonerne. Det mestrede vinderen Louise fra Herning bestemt, og det 
gjorde, at hun nu kan kalde sig ’Danmarks bedste SingStar’.

Opvarmning for Metallica
I den anden konkurrence, der blev afholdt i spillet Guitar Hero Metallica i 
Fona 2000s kældre på Strøget i København, vandt fire ungersvende æren 
af at stå foran 20.000 mennesker i Hultsfred i Sverige som opvarmning for 
selveste Metallica. De indtog Sverige med deres rockfacader på og var 
klar til at fremføre nummeret ’Enter Sandman’ for publikum, inden Metal-
lica selv gik på. Vores danske band kom på scenen og fremførte num-
meret til perfektion. Små fem minutter senere stod de igen med os andre 
backstage, og man kunne se, at det absolut rangerede højt på listen over 
største oplevelser i deres liv.

Alt i alt et bevis på at det kan betale sig at være en god ’gamer’, og at 
spil som de to omtalte er blevet populære nok til at afvikle konkurrencer 
i. Så måske kan de være med til at lægge nogle af de mange fordomme 
ned, der har været i så mange år for computerspillere. Social gaming-
fænomenet er kommet for at blive.

lars ulrich i Guitar Hero Metallica Foto © David Bjørnsten-Linhardt 
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01 fallout 3 add-on Pack 1
02 call of Juarez: Bound in Blood
03 far cry 2

01 harry Potter and the half-Blood Prince
02 Pain compilation

03 ghostbusters

01 world of warcraft: 60 Days Prepaid card
02 the Sims 3

03 world of warcraft: wrath of the lich king

01 Mario kart
02 grand Slam tennis
03 carnival funfair games

playStation 3

pC

Wii

xbox 360

Top 3 / uGE 33
Mest solgte spil ifølge...

The Beatles: Rock Band giver fans af Rock Band-serien en chance 
for at opleve The Beatles’ legendariske historie på egen krop. For 
første gang nogensinde kan gamere fra nær og fjern blive en del af 
bandet. The Beatles: Rock Band er kompatibelt med Rock Band-, 
Guitar Hero- og de fleste andre instrument-controllere såvel som 
tredjeparts-mikrofoner inklusive SingStar og Lips.

Spilleren kan synge trestemmige harmonier med understøttelse 
af op til tre mikrofoner. Derudover kan spilleren opleve historiske 
Beatles-koncerter hele vejen fra Cavern Club til taget på Savile Row. 
Der er 45 sange i spillet, men der vil være mulighed for at 
downloade yderligere Beatles-klassikere via The Beatles: 
Rock Band music store. Her er et udpluk af de mest kendte i 
spillet: I Want to Hold Your Hand, I Feel Fine, Day Tripper, Tax-
man, Back in the U.S.S.R., Here Comes the Sun og Get Back.

IO Interactive er blevet verdensberømte på deres voldelige action-
spil som Hitman og Kane and Lynch. Men nu er de klar med et spil, 
der henvender sig til en langt yngre målgruppe. Der er tale om Mini 
Ninjas, og som titlen antyder skal spilleren indtage rollen som en lille, 
listig og ikke mindst kampdygtig ninja kaldet Hiro. Hiro bliver blandt 
andre ninjaer set som en fiasko, men da en ond samurai-krigsherre 
udtænker en grum plan om at overtage det totale verdens-
herredømme, må Hiro træde i karakter.

Selvom der er en masse kampe, og fjender der skal nedlægges, så 
er Mini Ninjas langt fra voldeligt. Når en fjende er besejret, bliver den 
forvandlet til sin tidligere, uskyldige dyriske form. Som spiller kan 
man bruge ninjavåben og magiske formularer, og undervejs møder 
man stærke bosser i hårde kampe.

The beatles: 
rock band

Mini Ninjas

Spil med de fantastiske fire

Danske udviklere 
bag børnespil

MuSIk/SoCIAL GAMING

ACTIoN/EVENTYr

INfo

INfo

pLATforM nintendo Wii, Xbox 360, playstation 3 CENSur 12 år
uDVIkLEr harmonix  uDGIVEr electronic arts

pLATforM nintendo Wii, Xbox 360, playstation 3, ds, pc, 
 CENSur 7 år  uDVIkLEr io interactive  uDGIVEr eidos

uDgivelSe 9. SEpTEMbEr

uDgivelSe 11. SEpTEMbEr



Ang Lees nye film Taking Woodstock handler om rockhistoriens mest 
bemærkelsesværdige festival. Derfor er det kun nærliggende, at filmen 
suppleres af et soundtrack, hvor alle de kendte rockklassikere er med.

Det betyder, at du kan skråle mede på fx Janis Joplins ’Try (Just a Little 
Bit Harder)’, The Bands ’I Shall Be Released’, The Doors’ ’Maggie M’Gill’ 
og ’China Cat Sunflower’ af Grateful Dead, alle i originale live-versioner fra 
den rigtige Woodstock-festival i 1969.

Der er masse valuta for pengene, for faktisk er der to cd’er med i købet. 
Anden skive er således dedikeret til Danny Elfmans musikalske score, 
der understøtter de unikke rockkoncertindspilninger.

Er udkommet

I oktober har Martin Scorseses nyeste film Shutter Island premiere. Thril-
leren, der har Leonardo DiCaprio i hovedrollen, er oprindeligt en roman 
af den amerikanske forfatter Dennis Lehane. Du kan nå at læse den, inden 
Scorseses filmatisering rammer de danske biografer.

Shutter Island foregår i sommeren 1954, hvor de to politifolk Teddy Daniels 
og Chuck Aule ankommer til Shutter Island, hvor de skal finde en kvindelig 
patient, som er flygtet fra øens hospital for kriminelle sindssyge. Kvinden er 
tilsyneladende forsvundet sporløst på trods af låste døre og et massivt op-
bud af vagter, og det går op for Daniels og Aule, at forholdene på hospitalet 
er en del anderledes, end de troede. Jo tættere Daniels og Aule kommer 
på sandheden, desto mere begynder de at frygte, at de aldrig slipper fra 
Shutter Island igen.

Bruce Willis spiller hovedrollen i science fiction-filmen Surrogates, som 
har premiere i oktober. Men bag filmen ligger en tegneserie i fem dele 
skabt af Robert Venditti og tegnet af Brett Weldele. Historien foregår i det 
herrens år 2054, hvor mennesket bruger såkaldte Surrogates til at inter-
agere med hinanden. Surrogates er en slags fjernstyrede robotter i men-
neskeskikkelse, der for alvor har forandret livet på Jorden, og som har 
gjort, at mennesket ikke længere behøver at forlade deres hjem. Men en 
dag begynder en mystisk person at slå Surrogates ihjel, og politiet bliver 
tilkaldt for at efterforske mordsagerne.

The Surrogates, som indtil videre kun foreligger på engelsk, kan købes 
over nettet på fx saxo.com eller Amazon.co.uk.

Taking 
Woodstock

Shutter 
Island

The Surrogates

Musikken der ændrede verden

Du kan lige nå at læse den

endnu en du kan nå at læse

SouNDTrACk/SCorE

roMAN TEGNESErIE

INfo

INfo INfo

kuNSTNErE score af danny elfman og soundtrack af diverse kunstnere
LAbEL rhino / Wea

orG. TITEL shutter island  forfATTEr dennis lehane
forLAG lindhardt og ringhof  SIDETAL 308  år 2003, da. 2007

orG. TITEL the surrogates  forfATTEr robert venditti
forLAG top shelf productions  
SIDETAL 304 (samlet special edition fra amazon.co.uk)  år 2005-06

Nye udgivelser

MuSIk&bøGEr    /
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Den klassiske scene er fra Den tredje mand, 
der havde premiere i Storbritannien for 
præcis 50 år siden, nærmere bestemt den 
3. september 1949. Den foregår i efterkrigs-
tidens hærgede Wien i Østrig, hvor forfat-
teren Holly Martins (Joseph Cotten) netop 
er steget på et pariserhjul sammen med sin 
tidligere ven, Harry Lime (Orson Welles), 
der er gået under jorden. Holly har kontak-
tet politiet, fordi Harry tjener gode penge på 
at sælge illegal, dårlig penicillin. Harry kig-
ger med et truende blik på Holly.

Holly Martins “I should be pretty easy to 
get rid off.”

Harry Lime “Pretty easy.”

Holly Martins “Wouldn’t be too sure.”

Harry Lime “I carry a gun. Don’t think they would 
look for a bullet hole when you hit that ground.”

Holly Martins “I dug up your coffin.”

Harry Lime “And found Harbin? Hmm… (Efter 
en pause) Pity. Holly, what fools we are talking 
to each other like that. As if I would do anything 
to you… or you to me. We’re just a little mixed 
up about things in general. Nobody thinks in 
terms of human beings. Governments don’t 
then why should we? They talk about the peo-
ple and the Proletariat; I talk about the suckers 
and the mugs. It’s the same thing. They have 
their five-year-plans… so have I.”

Holly Martins (med et opgivende blik) “You 
used to believe in God”.

Harry Lime “I still do believe in God, old man. 
I believe in God, and mercy, and all that. But 
the dead are happier dead. They don’t miss 
much here, poor devils (han skriver med fin-
grerne ‘Anna’ i duggen i ruden). What do you 
believe in? If ever we get out of the mess, be 
kind to her. You’ll find she’s worth it.”

Harry åbner døren for Holly, og de to mænd 
forlader pariserhjulets vogn. 

Harry Lime ”I wish you could bring me these 
tablets from home. Holly, I’d like to cut you in, 
old man. There’s nobody left in Vienna I can 
really trust, and we’ve always done every-
thing together. When you make up your mind, 
send me a message - I’ll meet you any place, 
any time, and when we do meet, old man, it’s 
you I want to see… not the police. Remember 
that, won’t you? Don’t be so gloomy. After all 
it’s not that awful. Remember what the fella 
said: In Italy for 30 years under the Borgias 
they had warfare, terror, and murder, and 
bloodshed, but they produced Michelangelo, 
Leonardo da Vinci, and the Renaissance. In 
Switzerland they had brotherly love - they 
had 500 years of democracy and peace, and 
what did that produce? The cuckoo clock. So 
long, Holly.”

Citarmusikken begynder, mens Harry Lime 
forlader Holly Martins.

Den tredje mand INSTrukTIoN carol reeD
MANuSkrIpT   grahaM greene

Månedens manuskript-udskejelse

kLASSIkErEN    /
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A Serious Man Shutter Island

Ved verdens ende
PREMiERE

02/10

PREMiERE

09/10
PREMiERE

16/10

PREMiERE

09/10

Fo
t

o
 ©

 D
is

ne
y

Fo
t

o
 ©

 F
ilm

co
m

pa
gn

ie
t

Fo
t

o
 ©

 U
ni

te
d 

In
te

rn
at

io
na

l P
ic

tu
re

s
Fo

t
o

 ©
 B

en
 R

ot
hs

te
in

 /
 N

or
di

sk
 F

ilm

aNIMaTION/FaMIlIEFIlM/aDvENTURE

KOMEDIE DRaMa/ThRIllER

aCTION/aDvENTURE/KOMEDIE

Carl Fredricksen er en 78-årig ballonsælger, der i sit livs efterår opfylder 
en livslang drøm om det store eventyr. Carl binder tusinder af balloner 
fast til sit hus, og så stiger han til vejrs og sætter kursen mod Sydameri-
kas eventyrlige vildmarker. Først da det er alt for sent, opdager han, at 
han har en blind passager med på rejsen, den voldsomt belastende 
8-årige ”opdagelsesrejsende” Russell. Disney og Pixar er klar med end-
nu en animationsfilm efter deres succes med WALL-E sidste år.

I Coen-brødrenes nye, sorte komedie A Serious Man bryder Larry 
Gopniks (Michael Stuhlbarg fra Body of Lies, 2008) liv sammen, da 
konen vælger at forlade ham, fordi hans bror ikke vil flytte ud af deres hus. 

Sidst, vi så til Joel og Ethan Coen, var det med komedien Burn after 
Reading i 2008 og No Country for Old Men året forinden, som modtog 
Oscars for bedste film og instruktion.

Shutter Island er Leonardo DiCaprios fjerde film med Martin Scorsese 
som instruktør. Denne gang er der tale om et spændingsdrama om en US 
Marshal, Teddy Daniels (DiCaprio), der i 1954 forsøger at opspore en 
kvindelig morder på den ellers ubeboede ø Shutter Island. Her er hun, 
efter at have begået en grusom forbrydelse, blevet anbragt på øens 
sindssygehospital for kriminelle. DiCaprio er i selskab med en  lang 
række  respekterede Hollywood-navne, blandt andre Mark Ruffalo 
(Zodiac, 2007) som sin makker Chuck Aule. 

Under optagelserne til et engelsk naturprogram i den indonesiske 
regnskov opdager et engelsk tv-hold en særlig, hvid blomst, men 
da de nærmer sig blomsten, bliver de alle skudt og dræbt af den 
danske Severin Geertsen (Nikolaj Coster-Waldau). Kriminalpsykia-
teren Adrian (Nikolaj Lie Kaas) bliver nu sendt til Indonesien med sin 
sekretær Beate (Birgitte Hjort Sørensen) for at mentalundersøge 
Severin, der ikke alene påstår, at han er 129 år gammel, men også 
hævder at det er bladene fra den hvide blomst, der giver evigt liv.

Premierer i oktober

NæSTEMånED    /
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Luftkastellet der 
blev sprængt
Antal stemmer: 472

The Twilight Saga: 
Eclipse 
Antal stemmer: 30396.8%

98%

96.9%

The Twilight Saga: 
New Moon 
Antal stemmer: 4852

Læs om flere
kommende film på 
www.kino.dk

Over gaden 
under vandet Simon & Malou
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DRaMa KOMEDIE/ROMaNTIK

Ask (Nicolas Bro) er gift med Anne (Sidse Babett Knudsen). De har 
alt, hvad man kan ønske sig. Gode karrierer, dejlige børn, en lejlighed 
på Christianshavn, og så har de hinanden. Men en morgen finder Anne 
ud af, at Ask vil have en pause. Hvorfor? Har han en anden? Et valg der 
berører alle omkring dem. Over gaden under vandet er en ny dansk film 
om den voksne generation af i dag. En generation, for hvem alt er mu-
ligt, og hvor kun fantasien sætter grænser for, hvad man kan ønske sig.

Malou (Tuva Novotny, Kandidaten, 2008) tror på, at lykken findes 
i planlægningen i det nøje tilrettelagte liv, men da hun forfremmes til 
firmaets afdeling i København, løber hun hovedkulds ind i den ustruk-
turerede børnebogsforfatter Simon (Dejan Cukic, Kærlighed på film, 
2007), der netop er blevet vraget af sin mangeårige kæreste. Det u-
mage par tvinges herefter til at dele lejlighed, hvilket udvikler sig i både 
romantiske og uforudsete retninger.

De mest ventede film
på www.kino.dk
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an en biograf drevet på 100 procent 
kommercielle præmisser have kul-
turelle forpligtigelser? Tja, det har 
Grand Teatret i hvert fald - i publi-

kums øjne. Og tak for det, skal tilføjes. Det 
kræver nemlig, at vi skal kræse ekstra om 
vore kunder. Og til det formål driver vi vort 
eget lille distributionsselskab, der ikke alene 
skal gøre den ekstra profilmæssige forskel 
for Grand, men som også leverer film til større 
og mindre arthouse-biografer i det ganske 
land - samt en hel del af dem, som du kan 
løse billet til på www.kino.dk.

Det er ikke, fordi vi keder os over filmudbud-
det i almindelighed, men det er alligevel en 
særlig tilfredsstillelse selv at udsøge sig de 
film, man synes, publikum skal se. Det lyder 
måske selvhøjtideligt, men i vor egen selv-
forståelse leverer vi det sunde alternativ: 
Filmisk slow food, der fordøjes langsomt og 
helst holder sin eftersmag i lang tid. Perfekt 
eksemplificeret af vores helt egen julifilm i 
Grand, Sommerfrokost i Rom, om en mid-
aldrende mors dreng, som aldrig er flyttet 
hjemmefra.

Filmens producent kendte jeg i forvejen, 
for Matteo Garrone instruerede mafiafil-
men Gomorra, som vi også distribuerede i 
Camera Film. Men Sommerfrokost i Rom er 
Gomorras absolutte modstykke, og derfor 
var det ikke en film, som umiddelbart stod 
øverst på indkøbslisten. Men det gik, som 
det ind i mellem går med de mere lavmælte 
og udemonstrative film: Jeg kunne ikke 
rigtig slå hverken den eller dens mildt over-
givne og temmelig melankolske hovedper-

biografdirektør

kim foss

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

klummen er udelukkende et udtryk 
for skribentens egen holdning.

månedens klummeskribent 
kim foss er både direktør for 

Grand teatret i københavn og 
biografens eget distributions-
selskab, Camera film. det har 

han været siden juli 2006, hvor 
han forlod natfilm festivalen, 

som han drev med andreas 
steinmann fra 1994. i 2006 mod-

tog de en æres-Bodil for deres 
fælles arbejde med festivalen. 

kim foss har også slået sine 
folder som filmjournalist og har 

bl.a. anmeldt og skrevet om film 
i aktuelt og Jyllands-posten. 

han er født 10. marts 1961. 

Den kulturelle 
forpligtigelse

K
son ud af hovedet. Hvilket som regel er den 
bedste garant for, at biografens gæster 
også vil finde behag i filmen. 

Spinde guld på vores italienske sommersve-
der, det kommer vi til gengæld ikke til. Men 
den klæder biografens profil. Og profilen 
plejes ikke mindst af de film, der er så små, at 
vi næsten kan have dem helt for os selv. De 
rigtigt store film i vort lille Camera-univers går 
alligevel bedst ude i byen. Det gælder bl.a. 
vort største hit over de sidste par år, Pans 
labyrint. Den havde vi naturligvis stor glæde 
af i Grand, men den endte alligevel med at 
sælge flest billetter i Imperial.

Den slags vil vi naturligvis gerne have mere 
af, for det er immervæk det, vi lever af. Men 
indtil næste blockbuster hygger vi os med 
et par film, der med garanti ikke vil blive set 
til akkompagnement af knasende popcorn, 
heriblandt hvad vi tror og håber bliver vin-
terens hovednummer i vor egen distribution 
- og forhåbentlig også i Grand: Årets Guld-
palmevinder fra Cannes, Michael Hanekes 
Det hvide bånd. Den er på tysk, i sort-hvid 
og varer næsten to og en halv time! Det er 
stor kunst, men lur mig, om den slår særligt 
bredt an uden for Grand og andre beslægt-
ede biografer, hvor man også slås med sine 
kulturelle forpligtigelser. 

Månedens filmklumme

kLuMME#6    /



Annonce

Kom ind og få et stempelkort 
og en god smagsoplevelse

Måske er du en af dem, der forsøder morgenen med en 
cremet Café Latte? Måske fejrer du solskinsdage med en 
iskold Slush Ice eller Cooler? Måske har du bare lyst til 
at prøve noget nyt? Med vores nye stempelkort er 
hver 7. kop på vores regning – ligegyldigt 
hvilken af de mange skænk-selv 
drikkevarer, du bedst kan lide.

Måske er du en af dem, der forsøder morgenen med en 
cremet Café Latte? Måske fejrer du solskinsdage med en 
iskold Slush Ice eller Cooler? Måske har du bare lyst til 

Køb 6 
og få den 7. 

smidt i 
nakken

Køb 6 
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Også til 
kærlighedsfilm

Farverigt filmslik
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