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Et godt 
dagligt tilskud

Godt for 
immunforsvaret

Skønhed 
kommer indefra

Få din daglige 
vitaminindsprøjtning 
– kun hos 7-Eleven

NYHED

Tilbuddet gælder i perioden fra den 5. oktober til og med den 25. oktober 2009. Enkelte varianter føres ikke i alle butikker.Tilbuddet gælder i perioden fra den 5. oktober til og med den 25. oktober 2009. Enkelte varianter føres ikke i alle butikker.

Spar
2985

Nu kom de endelig. De vitaminholdige 
læskedrikke som har været et hit i USA 
i årevis. Hos 7-Eleven er vi stolte af at 
kunne introducere denne kategori på 
det danske marked. Navnet er Vitamin 
Well – de smager fantastisk, har lavt 
kalorieindhold og indeholder masser 
af vitaminer.
Vil du øge dit indtag af antioxidanter, gøre 
noget godt for hud, hår og negle eller 
generelt bare styrke dit immunforsvar, 
så er Vitamin Well et godt skridt på vejen. 
Fås kun hos 7-Eleven.

135380_BJ_Vitamin_ann_Kino_208x278.indd   1 15/09/09   15:51:57



Seks danske premierefilm. Intet mindre. Oktober er samlingspunkt for danske film, og det skyldes 
ikke mindst skolernes efterårsferie, hvor der selvsagt er god mulighed for, at både voksne og børn 
kan få store oplevelser i biffen.

I 7. udgave af kino.dk har vi valgt at fokusere på Ved verdens ende, der er en ny dansk action-kome-
die, som bl.a. foregår i den indonesiske jungle. Vi har mødt stjernerne Nikolaj Lie Kaas og Nikolaj 
Coster-Waldau samt filmens instruktør Tomas Villum Jensen til en snak om udfordringerne ved 
at optage på fremmed grund i Australien og Indonesien.

Vi har stillet Dejan Cukic fra den romantiske komedie Simon & Malou fem spørgsmål om hans syn 
på familie og kærlighed. Og så har Anders Morgenthaler lavet en humoristisk, eksklusiv tegning 
til Familie-kino i forbindelse med hans Æblet og Ormen. I samme familiesektion har vi talt med 
instruktøren Martin Schmidt, der er aktuel med Monsterjægerne.

Okay, det var meget om de danske film. Men som forsiden på dette magasin antyder, er der også 
store udenlandske film på tapetet. Op fra Pixar tegner til at blive endnu en succes for det verdensk-
endte animationsselskab. Kino.dk har været i Cannes for at høre, hvad Op-instruktør Pete Doctor 
og Pixar-grundlægger John Lasseter havde at sige om filmen. Til at slutte af med har vært på DR’s 
Troldspejlet, tegnefilmsekspert Jakob Stegelmann, skrevet oktobers klumme om sin personlige 
fascination af animationsfilm.

Derudover er Coen-brødrene aktuelle med den sorte komedie A Serious Man. Vi hylder de fan-
tastiske instruktører gennem en klassisk scene fra The Big Lebowski. Desuden har skønne Meryl 
Streep den ene hovedrolle i Julie & Julia, og hende kan vi godt lide. Men hvilke ti roller er egentlig 
hendes bedste? Det giver vi et bud på.

Rigtig god fornøjelse!
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Endelig, et TV der gør det muligt at se film præcis som de blev 

optaget. Ingen sorte bjælker. Kun hele filmen på hele skærmen. 

Det revolutionerende, nye Cinema 21:9 TV har Amilight, en 

lysring der matcher det, der vises på skærmen, for at give den 

helt rette biografoplevelse. www.philips.com/cinema
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GO CONNECT. GO PLAY. GO ANYWHERE.        
PSP™go. YOUR WHOLE WORLD IN YOUR HANDS.
The PSP™go puts the PlayStation world in your pocket. Not only is it small and light, it comes with 
16GB of built-in memory that allows you to download and play top games like Gran Turismo™ and 
LittleBigPlanet™, from just about anywhere*. Add to this the fact that you can watch videos,  
listen to music, surf the internet and chat on Skype and you’ll wonder how we managed to  
fit it into anything, let alone your pocket
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*  Tilbuddet gælder fra 1. september og resten af 2009 hos alle distributører og forudsætter, at der tegnes abonnement på CANAL+ Total i 12 mdr. (Fra 1.752 kr./ år.) 70 10 02 04 / www.canalplus.dk

MERE END ALMINDELIG TV

FÅ DE STØRSTE FILM- OG 

SPORTSOPLEVELSER 

RESTEN AF ÅRET FOR 0 KR.*

Få over 350 nye fi lm om året uden reklameafbrydelser samt 

de største sportsoplevelser såsom Premier League.
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nyheder & tiltag på danmarks bedste filmsite

Køb dine billetter på www.kino.dk 
- og glem afhentningsfristen
 
Hvis du er træt af at afhente dine biografbilletter senest syv dage efter bestilling eller 30 
minutter før forestillingens start, findes der en løsning. 

Ved at købe og betale dine billetter på www.kino.dk skal billetterne nemlig først afhentes i 
biografernes billetautomater få minutter før forestillingens start - uanset om forestillingen 
starter om få timer eller om flere uger (Købte billetter kan refunderes ved personlig henven-
delse i biografen før forestillingens start. Husk billede-id).

Personlige anbefalinger
På www.kino.dk kan du give en film, hvad den fortjener fra 1-6 stjerner. Fra slutningen af ok-
tober vil dine bedømmelser resultere i personlige anbefalinger af aktuelle og kommende film, 
så du ved meget mere om de film, der passer til netop dig.

Kino.dk søger en praktikant
 
Redaktionen på www.kino.dk søger en praktikant i seks måneder. Stillingen er ulønnet 
(udover SU) og skal indgå som en del af en videregående uddannelse, fx på Humaniora.

Som praktikant bliver man en del af det redaktionelle hold, hvis primære opgave er at for-
midle indhold til både web og magasin – opgaver der alle har film som omdrejningspunkt.

Send en ansøgning eller mail til kontakt@kino.dk for mere information. 
Redaktionen har adresse i København.

Pixar
afstemning
Næsten 2.000 brugere har på www.kino.dk 
kåret den bedste Pixar-film (før premiere på 
Op), og vinderen blev Find Nemo med 22 % af 
stemmerne.

Men der var langt fra enighed om filmselska-
bets bedste film.

Biler blev kåret til den næstbedste film med 17 
% af stemmerne efterfulgt af dødt løb mellem 
Monsters Inc. og Ratatouille, der begge fik 13 
% af stemmene.

Wall-E fik en fjerdeplads med 12 % af stem-
merne lige foran Toy Story med 11 %.

Taberne, eller måske rettere de mindst gode 
Pixar-film, blev De Utrolige (8 %) Toy Story 2 
(2 %) og Græsrødderne (1 %).

(resultatet ved redaktionens afslutning)

kinO.dK    /

invitér dine venner 
med i biografen via vores 

facebook-applikation

september 200912
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Filmnyheder & gossip

filMbuzz    /
KINo.DK TIL gaLLaPreMIere

Pigen der legede
Med ilden

Kino.dk var den 17. september til gallapremiere på 
Stieg Larsson-filmatiseringen af Pigen der legede 
med ilden i Imperial i København. Her mødte vi 
en række kendte danskere, som var kommet for 
at følge Mikael Blomkvist og Lisbeth Salanders vi-
dere færden. Inden filmen mødte vi Københavns 
kulturborgmester Pia Allerslev (V), som vi stillede 
nogle spørgsmål om hendes syn på de to film og 
filmmiljøet i Danmark generelt.

hvilke forventninger har du til Pigen der legede med ilden?  
De er rigtig store. Den første film, Mænd der hader kvinder, var fantastisk, 
og bøgerne er nogle af de bedste krimier, jeg nogensinde har læst. 

hvorfor er Mænd der hader kvinder en så stor succes? 
De må jo ramme tonen rigtigt. Krimi og spænding er universelt, den 
er flot lavet, gode billeder og med Stieg Larssons oplæg kunne den 
næsten ikke fejle. 

hvad er din yndlingsfilm?  
Lidt pinligt - men Air Force One med Harrison Ford. Der er bare noget 
ved den, som jeg ikke helt kan forklare. Derudover er min danske ynd-
lingsfilm Reconstruction med Nikolaj Lie Kaas

hvorfor skal film ses i biografen? 
Sæderne, popcornene, mørket - og det at man ikke lige kan smutte ud og 
ordne en tøjvask i reklamepausen. Fuldstændig afslapning og fordybelse.

hvad er danmark gode til i forbindelse med filmkulturen?  
Vi har fantastiske skuespillere, instruktører og fotografer. Og vi tør ofte lave 
noget, der ikke bare skal være mainstream. Jeg tror dogme-drengene var 
med til at sætte gang i den udvikling for alvor, men i dag har vi jo mange, 
der ikke er vokset op i den skole, som alligevel er fremragende.

hvad kan vi blive bedre til?  
Måske kan vi blive bedre til ikke at drive rovdrift på  to-tre skuespillere 
gennem flere år, så alle film ikke har de samme (fantastiske) skuespillere 
i hovedrollerne. Lidt mere afveksling ville være dejligt engang imellem.

Actionbøffen Sylvester Stallone har afsløret detaljer om 
plottet til den femte film om John Rambo til Ain’t It Cool News. 
I Rambo V: The Savage Hunt eksperimenterer det amerikan-
ske militær med at fremmane dyriske instinkter i elitesoldater. 
Projektet går grueligt galt, og Rambo sendes ind med et hold 
soldater for at uskadeliggøre fjenden. Det lyder som Preda-
tor møder Universal Soldier eller American Ninja 2, men det 
er faktisk en løs fortolkning af James Byron Higgens’ sci-fi-
roman Hunter. Optagelserne begynder til foråret.

stallOne 
går 
i gang Med 
raMbO v

aftenens store stjerne var naturligvis svenske noomi rapace, 
der spiller lisbeth salander i Pigen der legede med ilden. 
Her ankommer hun med filmens instruktør daniel alfredson.
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filMbuzz

Nikolaj Arcel har haft masser af suc-
ces herhjemme med Kongekabale (2004) 
og De fortabte sjæles ø (2007), men nu 
skal der prøves kræfter med Hollywood. 
Guillermo del Toro (Pans labyrint, 2006) 
skulle oprindeligt instruere Deadman, men 
da han er travlt optaget med at indspille 
The Hobbit, vil han i stedet fungere som 
producer, når den forholdsvis ukendte 
superhelt skal instrueres af den 36-årige 
dansker. Filmen har desværre lange ud-
sigter, for Arcel går først i gang med opta-
gelserne om halvandet år.

Instruktøren af Se7en (1995) og Fight Club 
(1999) er måske ikke den første, man har i 
tankerne til at filmatisere en biografi om 
Facebook, et projekt man godt kunne 
mistænke for at være et forsøg på at slå plat 
på webfænomenet. 

Ikke desto mindre bliver The Social Network, 
baseret på et rost manuskript fra Aaron 
Sorkin (The West Wing), David Finchers 
næste projekt.  Rollerne udgøres af Andrew 
Garfield (Boy A, 2007), Justin Timberlake 
(Alpha Dog, 2006) som Sean Parker, en af 
mændende bag Napster, som investerede i 
Facebook, og, i hovedrollen som Facebooks 
grundlægger Mark Zuckerberg, Jesse 
Eisenberg (Roger Dodger, 2002).

dansk instruktør 
laver suPerhelte-
filM i hOllywOOd

david fincher 
på Facebook

10
skaMløse 
filMkOPier

Fra Ratatoing til Transmorphers og The Da Vinci Treasure.

Hollywood beskyldes ofte for at være uopfindsom, men det er intet til sammenligning med filmselsk-
aber som The Asylum og Vídeo Brinquedo.

De excellerer nemlig i at kopiere de største biografsucceser og sende billige versioner ud på dvd, 
samtidig med at filmene er aktuelle i biografen.

Rettigheder er tilsyneladende ikke et problem for selskaberne, der satser på, at de nærsynede og 
hurtige i vendingen kommer hjem fra videobutikken med en uventet oplevelse.

Her er 10 eksempler på film, der minder om den ægte vare

What’s Up: Balloon 
to the rescue

Snakes 
on a Train

ratatoing

The Day the 
earth Stopped

The Little Cars: 
In the great race

I am omaga

The Prodigy

Transmorphers

The Da Vinci 
Treasure

aVH: alien vs. 
Hunter
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filMbuzz

Beate i Ved verdens ende spilles af Birgitte Hjort Sørensen, et 
stadig relativt uskrevet blad i filmens verden. Hun blev uddan-
net på Statens Teaterskole i 2007 og er kun 27 år. Den blonde 
skønhed har haft størst succes på teatret i musical-roller både 
herhjemme og i udlandet, men hun har også haft mindre roller i 
serier som Ørnen og på det store lærred med thrilleren Kandi-
daten (2008), hvor hun spillede overfor Nikolaj Lie Kaas. Med den 
aktuelle Ved verdens ende kan Birgitte Hjort Sørensen nu skrive 
hovedrolleindehaver på sit cv.

Hold øje med

birgitte hjort 
sørensen
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filMbuzz

Stjernen fra Dirty Dancing (1987) blev 57 
år. Patrick Swayze fik i januar 2008 kon-
stateret kræft i bugspytkirtlen, og den 
15. september døde han af sygdommen i 
sit hjem i Los Angeles. Det var tv-serien 
Nord og Syd, der gjorde ham berømt, men 
populariteten toppede som Johnny Castle 
i Dirty Dancing. De efterfølgende Road 
House (1989) og Ghost (1990) cement-
erede Patrick Swayze sin position som 
idol på niveau med Tom Cruise. Det var 
småt med store filmsucceser i 1990erne, 
og Swayze var stort set ude af billedet ind-
til 2001, hvor han fik et mindre comeback 
med en obskur rolle i Donnie Darko. Patrick 
Swayze var gift med danseren Lisa Niemi 
i 34 år.

Hele Danmark kan allerede nu sætte kryds 
i kalenderen den 25. oktober. Her bliver 
det nemlig muligt at komme i biografen 
til halv pris. ’Den store biografdag’, som 
FAFID (Foreningen af Filmudlejere i Dan-
mark) kalder den, betyder, at alle landets 
biografer sælger billetter til halv pris denne 
ene dag i oktober.

Patrick swayZe 
er DøD

biOgrafdag 
MeD BILLeTTer 
TIL HaLV PrIS

den danske skuespiller med det 
serbiske navn, dejan Cukic, er 
aktuel i den romantiske kome-
die Simon & Malou om den 
kiksede simon og den tjekkede 
malou, der mere eller mindre 
ufrivilligt må dele lejlighed. 
kino.dk har stillet dejan fem 
spørgsmål om filmen.

hvor meget af simon kan du 
genkende i dig selv?
Rimelig meget, men sådan har jeg det med alle 
mine roller. Hos Simon kan jeg genkende det 
kaos, han har i livet, som står i modsætning til 
Malou, hvis liv kører efter en snor. Derudover 
kan jeg genkende det, at han finder det sjove i 
enhver situation, uanset hvor svær den er.

filmen handler om mennesker, der 
forsøger at planlægge lykke. hvad er dit 
syn på dette tema?
Det er svært at planlægge lykke. Hver gang 
jeg har forsøgt på det, så ender det galt. Det 
fede ved denne film er, at selvom man ikke 
minder så meget om hinanden, og selvom 
man har forskelligt syn på livet, arbejdet 
osv., så kan man godt blive overrasket. 
Så finder man kærligheden der, hvor man 
mindst forventer det.

du har selv været sammen med din 
kæreste, siden du var 15 år, og du har en 
datter. hvad gjorde du for at sætte dig 
ind i den familieløse simons sted?
Simon vil jo smaddergerne etablere familie. 
Men han er bare ikke så velovervejet til at 
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begynde med, hvor hans første kæreste nok 
tænker mere over det med familie og børn. 
Det skyldes, at han har et konkret problem, 
fordi han ikke kan få børn, og det tør han 
ikke forholde sig til, fordi det vil være et 
nederlag for ham som mand. Mænd er nok 
sådan, at hvis der er en fare for, at man ikke 
kan få børn, så vil man udskyde den viden 
og bilde sig selv ind, at alle læger er forkert 
på den. Simon skubber den til siden pga. 
den frygt og det svar, han vil kunne få.

hvad betyder familie og kærlighed for dig?
Det betyder alt for mig. Familie er en oase, 
hvor man kan få opfyldt sine depoter. Nu ved 
jeg godt, at vi lever i en meget egocentreret 
verden, hvor alt er mig, mig, mig, og det 
synes jeg, grundlæggende er forkert. Jeg 
synes, familie står for nogle fede værdier, og 
folk forbinder det med tætte familieforhold 
med at miste deres frihed. Sådan ser jeg 
ikke på det, jeg synes sagtens, at man kan 
finde sin personlige frihed, selvom man lever 
i en etableret familie.

simon kan opnå meget gennem sin 
charme og udstråling. var der nogle 
konkrete erfaringer, du trak på, da du 
spillede disse scener?
Jo… jeg ender også nogle gange i situation-
er, hvor man kan være klodset. De kiksede 
situationer opstår mange gange, fordi man 
ikke er sig selv, og fordi man er nervøs for 
at sige det, man vil. Det er Simons prob-
lem, men også en del af humoren i filmen, 
hvor man sætter to så store modsætninger 
overfor hinanden, så man kan sige: ’Kan de 
virkelig blive kærester?’.
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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 bru-
gerne 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%

bruce willis i surrogates
læs omtalen på side XX
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Op er en eventyrlig komedie om den mest uharmoniske duo, man kan forestille sig. 
Carl Fredricksen, en 78-årig ballonsælger, er i sit livs efterår og opfylder en livslang 
drøm om det store eventyr. Carl binder tusinder af balloner fast til sit hus, og så 
stiger han ellers til vejrs og sætter kursen mod Sydamerikas 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, der nok er 
den sidste, Carl ville have inviteret med på sin drømmerejse. 

Op er instrueret af Pete Docter, manden bag Monsters, Inc. (2001), og original-
stemmerne leveres bl.a. af veteranerne Edward Asner (Elf, 2003) og Christopher 
Plummer (A Beautiful Mind, 2001). 

Filmen vises i 3D i udvalgte biografer og både på dansk og i originalversion.

Original titel 
Up

instruktør
Pete Docter

land
USa

Produktionsår
2009

spilletid
96 min.

Op
Pixars gamle gnavne mand

PreMIere

02/10

Foto © Disney/Pixar Animation Studios

97
stemmer

89.2%

animation

FamilieFilm

komedie

adventure

Featureartikel om op på side 36
Læs Jakob Stegelmannsklumme om animationsfilmpå side 62
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Original titel 
Looking for eric

instruktør 
Ken Loach

land
Storbritannien

Frankrig
Italien

Belgien
Spanien

Produktionsår
2009

spilletid
117 min.

Original titel 
Storm

instruktør 
giacomo Campeotto

land
Danmark

Produktionsår
2009

spilletid
90 min.

Premiere

02/10
Premiere

02/10
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Med hjælp 
fra en fodboldstjerne

Hundevæddeløb 
for hele familien

Det fodboldfanatiske postbud Erics (Steve Evets) liv er noget rod. 
Hans familieliv er kaotisk, han kan ikke styre sine stedsønner, og så 
står der en kæmpe cementblander i forhaven. Eric samler mod til 
at opsøge Lily, som han elskede for 30 år siden, og hans fodbold-
venner prøver på alle mulige og vanvittige måder at hjælpe ham. De 
mener det godt, men Eric får det bare dårligere og dårligere. 

Da det ser allersortest ud, er hans eneste allierede idolplakaten af 
fodboldhelten Eric Cantona. Cantona bliver Erics eneste sande ven 
- en imaginær kammerat, der fra tid til anden dukker op og udfor-
drer det fortabte postbud til at møde fortiden og se den i øjnene. 

Looking for Eric er instrueret af Ken Loach, der vandt De Gyldne 
Palmer for The Wind That Shakes the Barley fra 2006, og rollen som 
Cantona spilles såmænd af Eric Cantona selv.

Storm er historien om 12-årige Freddie (Marcus Rønnov), som bor 
alene med sin far (Troels Lyby), der er politibetjent. Freddie har et 
stort hjerte, og en dag da han ser en hund, som bliver mishandlet af 
sin ejer, beslutter han sig på stedet for at handle. Imod sin fars vilje 
bortfører Freddie hunden i et forfærdeligt stormvejr og gemmer den 
på sit værelse. 
 
Storm, som Freddie hurtigt døber hunden, har en helt usædvanlig 
evne. Han kan løbe meget, meget hurtigt! Freddie tager hunden 
med på væddeløbsbanen, hvor Storm vækker opsigt, og hundetræ-
neren Sofie (Mille Dinesen) tilbyder at hjælpe med at træne ham. 
Men selvom det går hurtigt fremad, og Storm ligger lunt i svinget 
til det store Danmarksmesterskab i hundevæddeløb, er der mange 
ubekendte: Ikke mindst en meget truende hundeejer, som pludselig 
dukker op ud af det blå. Heldigvis har Freddie nogle gode men-
nesker på sin side, bl.a. den lune genbo Fru Andersen (Kirsten 
Lehfeldt) og en rigtig sød pige fra klassen.

drama/komedie FamilieFilm

Looking for Eric Storm
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Under optagelserne af et naturprogram i den indonesiske regnskov opdager et 
engelsk tv-hold en meget speciel, hvid blomst. Men da de nærmer sig, bliver de 
skudt og dræbt af den danske eneboer Severin Geertsen (Nikolaj Coster-Waldau). 
Kort efter sendes den danske kriminalpsykiater Adrian (Nikolaj Lie Kaas) og hans 
assistent, Beate (Birgitte Hjort Sørensen), til Indonesien for at mentalundersøge 
den dødsdømte Severin, der ikke alene påstår, at han er 129 år gammel, men også, 
at det er bladene fra hans blomst, der har holdt ham ung. 

Det lyder som det pure opspind, men inden der er gået 12 timer, er Adrian, Severin 
og Beate på vild flugt fra internationale lykkejægere - og den indonesiske hær. Alle 
jager de blomsten, der kan give evigt liv.

Ved verdens ende er instrueret af Tomas Villum Jensen, der også stod bag Solkongen 
(2005) og Sprængfarlig bombe (2006).

Original titel 
Ved verdens ende

instruktør
Tomas Villum Jensen

land
Danmark

Produktionsår
2009

spilletid
99 min.

Ved verdens ende
I junglens hede

PreMIere

09/10

Foto © Syamsul Hadi / Nordisk Film

174 
stemmer

84.1%

aCtion

adventure

komedie

læs interview med Nikolaj Lie Kaas, Nikolaj Coster-Waldau og Tomas Villum Jensen på side 46
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I en ikke så fjern fremtid forlader mennesker kun sjældent sikkerheden i deres eget 
hjem, men sender i stedet robotkloner ud, de såkaldte surrogater, der er sexede, 
fysisk perfekte mekaniske gengivelser af dem selv. Det er ellers en perfekt verden, 
hvor kriminalitet, smerte, frygt og konsekvenser ikke længere eksisterer. Men da det 
første mord i årevis ryster det utopiske samfund, opdager FBI-agenten Greer (Bruce 
Willis) en omfattende sammensværgelse bag hele surrogatsystemet.

Nu må han se stort på sin egen sikkerhed, afbryde kontakten til sin egen surrogat 
og sætte livet på spil for at opklare mysteriet, inden han selv bliver det næste offer. 

Jonathan Mostow (U-571, 2000) instruerer superstjernen Bruce Willis i denne ac-
tionthriller, der er baseret på en tegneserie af Robert Venditti og Brett Weldele.

Original titel 
Surrogates

instruktør
Jonathan Mostow 

land
USa

Produktionsår
2009

spilletid
104 min.

Surrogates
Fejlen i det perfekte

PreMIere

09/10

Foto © Disney

81
stemmer

85.1%

aCtion

sCi-Fi

tHriller
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A Serious Man er historien om en almindelig mands søgen efter klarhed i en tid, 
hvor Jefferson Airplane er på radioen, og F-Troop vises i tv. Året er 1967, og 
Larry Gopnik (Michael Stuhlberg) er en fysikprofessor på et stille universitet i 
midtvesten. Gopnik får at vide af sin kone Judith (Sari Lennick), at hun forlader 
ham. Hun har forelsket sig i hans mere pompøse bekendte, Sy Ableman (Fred 
Melamed), som i hendes øjne er en mere substantiel end den uduelige Larry. 

For at få ligevægt i sin tilværelse søger Larry hjælp hos tre forskellige rab-
binere, som skal hjælpe ham med at blive et retskaffent menneske 

- en serious man.

Oscarvinderne Joel og Ethan Coen (No Country for Old 
Men, 2007) undersøger spørgsmål om tro, familieansvar, 
moral og forbryderadfærd i A Serious Man.

Original titel 
Fame

instuktør 
Kevin Tancharoen

land
USa

Produktionsår
2009

spilletid
105 min.

A Serious Man
Et liv i ubalance

PreMIere

09/10

Foto © Filmcompagniet

drama

komedie

læs den klassiske scene fra Coens hyper morsomme 
the big lebowski på side 59
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Original titel 
Paris

instruktør 
Cédric Klapisch

land
Frankrig

Produktionsår
2008

spilletid
130 min.

Premiere
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En hyldest 
til byernes by

Pierre (Romain Duris), en professionel danser, ser pludselig sit liv 
fra et helt nyt perspektiv, da en hjertesygdom sætter hans til-
værelse i stå og tvinger ham til at indstille karrieren. Da han vender 
sig mod sin søster Elise (Juliette Binoche) for at få hjælp, finder 
han kærlighedens styrke og indser, hvor værdifuldt livet i virke-
ligheden er og ikke mindst betydningen af at leve i nuet. 

Paris er et romantisk komediedrama instrueret af den pris-
belønnede Cédric Klapisch. Udover Romain Duris (Molière, 2007) 
og Oscarvinder Juliette Binoche (Skjult, 2005) medvirker også 
Fabrice Luchini (Molière), Francois Cluzet (Fortæl det ikke til 
nogen, 2006) og Albert Dupontel (Irreversible, 2002).

drama

Paris

Original titel 
Monsterjægerne

instuktør 
Martin Schmidt

land
Danmark

Produktionsår
2009

spilletid
88 min.

Premiere
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Fang monsteret 
før det fanger dig

Olivers farfar påstår, at han har været monsterjæger, men Oliver (Carl 
Winther) på 12 år tror ikke på ham. Indtil den dag, hvor hans ellers 
normale forældre begynder at opføre sig virkelig mærkeligt. Med 
hjælp fra sin gyserelskende lillebror, Lasse (Toke Lars Bjarke), finder 
Oliver ud af, at det er det frygtede Skyggemonster, der er på spil. 

Skyggemonstrets dronning bevæger sig fra person til person via 
kys og efterlader sine ofre med deres personlighed helt forandret - 
ofte i en tilstand af total uansvarlighed. Da faren for alvor går op for 
farfar, afslører han sandheden for sine børnebørn: Oliver er udset til 
at være den næste store monsterjæger.

Monsterjægerne er en familiefilm, der byder på spænding, action 
og samtidig en lille smule romantik.

FamilieFilm/adventure

96
stemmer

81.4%

Monsterjægerne

læs interview

med instruktør

martin schmidt

på side 50
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Fame er genindspilningen af dansefilmsklassikeren fra 1980. Den følger en gruppe 
af talentfulde dansere, sangere, skuespillere og artister over fire år på New York 
Ciry High School of Performing Arts, hvor studenter fra alle steder i livet får en 
chance for at udleve deres drømme og opnå rigtig og vedvarende berømmelse.

En sådan berømmelse kommer dog kun med hårdt arbejde, talent og en benhård 
dedikation. I en utroligt konkurrencepræget atmosfære, som plages af tvivlen på 
egne evner, bliver hver elevs passion sat på prøve. Oveni deres kunstneriske mål 
må de tage sig af alle de ting, der følger med high school, deriblandt lektier, ven-
skaber, kærlighed og ikke mindst muligheden for at finde sig selv.

På rollelisten ses en række unge talenter som Naturi Naughton fra filmen om 
rapperen The Notorious B.I.G, Notorious (2009), og Kay Panabaker fra en række 
amerikanske serier som CSI, flankeret af den rutinerede Kelsey Grammer, bedre 
kendt som Frasier fra tv-serien af samme navn.

Original titel 
Fame

instuktør 
Kevin Tancharoen

land
USa

Produktionsår
2009

spilletid
105 min.

Fame
De største dansetalenter

PreMIere

09/10

Foto © United International Pictures

171
stemmer

88.7%

komedie

drama

musiCal
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Original titel 
The Soloist

instruktør 
Joe Wright

land
Storbritannien

USa
Frankrig

Produktionsår
2009

spilletid
117 min.

Original titel 
Julie & Julia

instruktør 
Nora ephron

land
USa

Produktionsår
2009

spilletid
125 min.

Premiere

16/10
Premiere

16/10
Smuk 
gademusik

To kvinders 
smag på livet

Da journalisten Steve Lopez (Robert Downey, Jr.) stopper op for 
at lytte til en gademusikant, er han ikke forberedt på, at det skal 
komme til at ændre hans liv. Musikeren, der fremtvinger overrask-
ende smukke, klassiske toner af sin violin med kun to strenge, er 
den hjemløse Nathaniel Ayers (Jamie Foxx). 

Til sin overraskelse finder Lopez ud af, at han engang har gået 
på musikakademiet Juillard, og han sætter sig for at finde ud af, 
hvordan Nathaniel er endt på gaden. Beretningen fanger hans 
læsere, og sympatitilkendegivelserne strømmer ind – bl.a. i form 
af en smuk cello. Lopez fatter nu den plan, at han med celloen kan 
lokke Nathaniel til at flytte ind på et herberg, så han kan passe på 
det dyrebare instrument.

Solisten er baseret på Steve Lopez’ artikler og bog om den 
virkelige Nathaniel Ayers.

Julia Child (Meryl Streep) og Julie Powell (Amy Adams) er de to 
exceptionelle kvinder i centrum af manuskriptforfatteren og instruk-
tøren Nora Ephrons (Sleepless in Seattle, 1993) filmatisering af to 
krydsende bestsellere: Powells Julie & Julia og Julia Child og Alex 
Prud’hommes My Life in France.

Med udgangspunkt i to virkelige livshistorier kaster filmen et blik 
bag kulisserne i to stærke kvinders liv, der - til trods for, at de er 
adskilt i både tid og sted - har det til fælles, at de er uden mål i livet. 
Lige indtil de finder den helt rigtige kombination af lækkersult, pas-
sion, frygtløshed… og rigeligt smør. Pludseligt bliver alting muligt. 
Og det på trods af, at de er adskilt af et halvt århundrede.

drama komedie

59
stemmer

78%
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se top 10 over meryl streepsbedste rollerpå side 42
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Funny People handler om komikeren George (Adam Sandler, Anger Management, 
2003), som har en uhelbredelig blodsygdom. En dag optræder han samme aften 
som en ung, mindre heldig stand-up-komiker ved navn Ira (Seth Rogen, Knocked 
Up, 2007). George lægger mærke til Ira, og han hyrer ham herefter til at blive hans 
personlige assistent og nye ven.

Instruktøren og manuskriptforfatteren Judd Apatow (The 40 Year Old Virgin, 2005, 
og Knocked Up) har i løbet af de sidste par år tydelig vist, at intet - om det så han-
dler om at miste sin mødom eller miraklet ved en fødsel - er helligt. 

Apatow stiller med Funny People det meget direkte spørgsmål: ”Ville du fortsætte 
med at være et ligeså så stort fjols som før, hvis du fik muligheden for at starte 
forfra?” Tro ikke, at svaret er så ligetil, som det lyder.

Original titel 
Funny People

instruktør
Judd apatow

land
USa

Produktionsår
2009

spilletid
146 min.

Funny People
De sjoveste mænd

PreMIere

23/10

Foto © United International Pictures

komedie

drama
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Original titel 
The Stoning of Soraya M.

instruktør 
Cyrus Nowrasteh

land
USa

Produktionsår
2008

spilletid
116 min.

Original titel 
Zombieland

instruktør 
ruben Fleischer

land
USa

Produktionsår
2009

Premiere

23/10
Premiere

23/10
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Prisvindende film 
om iransk tvangsægteskab

Gyselig 
komedie

Soraya M. er et drama, der foregår i 1986 i Iran. Den handler om 
journalisten Sahebjam (Jim Caviezel), hvis bil går i stykker i en 
afsidesliggende landsby. Han indgår i en samtale med Zahra 
(Shohreh Aghdashloo), som betror ham historien om hendes 
niece, Soraya (Mozhan Marnò), hvis tvangsægteskab til en voldelig 
tyran havde tragiske konsekvenser.

Soraya M. vandt publikumsprisen ved dette års filmfestival i Los 
Angeles. På rollelisten ses bl.a. Jim Caviezel, der er kendt fra så 
forskellige film som krigsdramaet Den tynde røde linie (1998), som 
Jesus i The Passion of Christ (2004) og endelig i thrilleren Deja 
Vu (2006) med Denzel Washington. Ved hans side står Shohreh 
Aghdashloo, der blev Oscarnomineret for House of Sand and Fog 
(2003), og Mozhan Marnò fra Charlie Wilson’s War (2007).

Filmen er baseret på journalisten Freidoune Sahebjams internatio-
nale bestseller, som han skrev ud fra sine egne oplevelser i Iran.

Zombieland er en gyserkomedie, der fokuserer på to mænd, som 
har fundet en måde at overleve på i en verden, som er overfyldt 
med levende døde. Columbus (Jesse Eisenberg, The Village, 2004) 
er et stort skvat, men når du er bange for at blive ædt af zombier, 
holder frygten dig i live. Tallahassee (Woody Harrelson, Semi-Pro, 
2008) er en skydeglad zombie-slagtende bad ass, hvis eneste mål 
er at få fat i den sidste Twinkie kage på Jorden.

Da de får følgeskab af Wichita (Emma Stone, X-Kærester, 2009) og 
Little Rock (Abigail Breslin, Little Miss Sunshine, 2006), som også 
har fundet unikke måder at overleve i det voldsomme zombie-kaos 
på, må de beslutte sig for, hvad der er værst: At stole på hinanden, 
eller blive offer for zombierne.

Zombieland er en uhyggelig parodi på de mange zombiefilm i stil 
med Dawn of the Dead (1978 og 2004). Læg i øvrigt mærke til Bill 
Murray, der spiller sulten zombie i filmen.

drama gyser/komedie

61
stemmer

86.6%

Soraya M. Zombieland
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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. Alt er tilsyneladende, som det skal være for en moderne 
familie, der skal jonglere med arbejdstider, pasning af unger og ikke mindst kær-
ligheden. 
 
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. 

To af Danmarks populæreste skuespillere har hovedrollerne i Over gaden under 
vandet. Nicolas Bro har været med i en række succeser, bl.a. Hvid nat (2007), og 
han er oktoberaktuel i Ved verdens ende. Sidse Babett Knudsen slog igennem i 
Susanne Biers romantiske komedie Den eneste ene (1999), men kunne også ses i 
Blå mænd (2008).

Filmen er en del af Biografklub Danmarks program.

Original titel 
over gaden under vandet

instruktør
Charlotte Sieling

land
Danmark

Produktionsår
2009

spilletid
85 min.

Over gaden 
under vandet
Alle valg har konsekvenser

PreMIere

23/10

Foto © Erik Aavatsmark
Sandrew Metronome

drama
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For fem milliarder år siden faldt en asteroide ned på Jorden. Stødet vippede 
planeten i en vinkel på 23 ½ grader. Denne kosmiske ulykke skabte verden, som vi 
kender den i dag.

Ved at bruge solen som rettesnor har en række dokumentarister været på en glob-
al rejse. På Nordpolen vågner en isbjørnefamilie til den første forårssol. Kan de 
finde føde, før isen smelter? Halvvejs rundt om kloden deler en elefant og hendes 
unge dyrebar vand med en gruppe løver. Hvor lang tid vil deres usikre fred vare?

Filmen indeholder billeder fra over 4.000 dages optagelser og følger forskellige 
dyrefamilier over en årscyklus og byder på helt enestående billeder. Filmen har 
Patrick Stewart (ham fra Star Trek: The Next Generation og X-Men-filmene) som 
fortæller og vises med danske undertekster.

Earth
Vores klode

PreMIere

25/10

Foto © Miracle Film

dokumentar

Original titel 
earth

instruktører 
alastair Fothergill
Mark Linfield

land
Storbritannien
Tyskland
USa

Produktionsår
2007

spilletid
98 min.
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Simon & Malou er en romantisk komedie om den unge, svenske advokat Malou 
(Tuva Novotny, Kandidaten, 2008) først i 30erne, der opgiver sin tilværelse i 
Stockholm, fordi hun forfremmes til firmaets afdeling i København. 

Simon (Dejan Cukic, I Kina spiser de hunde, 1999) er en anerkendt, lettere ustruk-
tureret børnebogsforfatter, der netop er blevet vraget af sin mangeårige kæreste 
(Line Kruse). Han har desuden lige modtaget dommen, at han vil få meget svært 
ved at få børn. Noget af et slag for en mand, der brændende ønsker sig en familie. 

Simon har efter bruddet glemt at afmelde fremlejen af sin lejlighed, og pludselig 
står Malou midt i Simons hjem med alle sine flyttekasser. Omstændighederne 
tvinger de to diametrale modsætninger til at bo sammen, og trods uenigheder 
drages de af hinanden.

Original titel 
Simon & Malou

instruktør
Theis Mølstrøm Christensen

land
Danmark

Produktionsår
2009

spilletid
90 min.

Simon & Malou
Livet sker mens du lægger andre planer

PreMIere

30/10

Foto © Lars Høgsted / Filmcompagniet

romantik 

komedie

tjek filmens soundtrack
...hvor danske kunstnere fortolker klassiske sange. de 
fleste sange er produceret af thomas troelsen, sune 
wagner og tim Christensen. soundtracket udkommer 
den 19. oktober og indeholder følgende numre:

Fallulah No Time For Love
steen Jørgensen & sune wagner When Will I Be Loved
tim Christensen Mandocello
Jonas bjerre Talking About It
tim Christensen This Will Be Our Year
C.v. Jørgensen Everybody’s Got To Learn Sometime
steen Jørgensen Love Is The Drug
sune wagner Sleepwalk
kelly Jones Sister Rosetta
steen Jørgensen & Hannah schneider Close To You
ane trolle Give Him A Great Big Kiss

læs om dejan Cukicssyn på kærlighedpå side 17
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Original titel 
Æblet og ormen

instruktører 
anders Morgenthaler

Mads Juul

land
Danmark

Produktionsår
2009

spilletid
79 min.

Original titel 
Michael Jackson’s This Is It

instruktør 
Kenny ortega

land
USa

Produktionsår
2009

spilletid
130 min.

Premiere

30/10
Premiere

30/10
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En 
frugtroadmovie

Bag om
en legende

I Anders Morgenthalers (Princess, 2006) frugtroadmovie er Torben 
et struttende, blankskinnende æble med en drøm: At lykkes som 
udstillingsæble i frugtafdelingens strålende rampelys. Livsdrømmen 
knuses, da en orm en solskinsmorgen stikker sit hoved ud gennem 
Torbens blanke skind. 

Torben rystes ned fra træet af de panikslagne andre æbler. Nede på 
jorden møder han æblevennen Newton, og han må nu i følgeskab 
med Newton udføre en halsbrækkende plan for at slippe af med or-
men, som for resten hedder Silvia og egentlig er meget flink.

Æblet og Ormen er en dansk animationsfilm for de mindste. Stem-
merne leveres af bl.a. Frank Hvam, Sidse Babett Knudsen og 
Lars Hjortshøj.

Verdenspremiere på filmen om prøverne til, hvad der skulle være 
Michael Jacksons store comeback-koncerter i London. Michael 
Jackson’s This Is It går bag koncertforberedelserne, men er sam-
tidig et portræt af den afdøde kunstners arbejdsmetoder, privatliv 
og følelser. Op til showet skal Jackson arbejde med et stort hold af 
sangere, dansere, bandmedlemmer, koreografer, special effects-
folk og et utal af andre kreative medarbejdere.

Instruktøren Kenny Ortega (High School Musical 1-3, 2006-08) har 
kigget over 100 timers videomateriale fra april og op gennem juni 
igennem og præsenterer et unik indblik i Jacksons sidste måneder 
og et kig bag kameraet.

FamilieFilm/animation dokumentar

486 
stemmer

94.3%

Æblet og Ormen This Is It

se anders 

morgenthalers

tegning til kino.dk 

på side 51
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Original titel 
De ofrivilliga

instruktør 
ruben Östlund 

land
Sverige

Produktionsår
2008

spilletid
98 min.

Original titel 
The Informant!

instruktør 
Steven Soderbergh

land
USa

Produktionsår
2009

spilletid
108 min.

Premiere

30/10
Premiere

30/10
Sarkastisk 
samfundsdissekering

Afsløringen

Det er næsten sommer i Sverige, og en del dårlig opførelse er på 
trapperne. Leffe kan lide at vise sig over for sine venner og laver 
grænsesøgende gavtyvestreger, især når han drikker. Imens ved 
en regelret folkeskolelærerinde ikke, hvornår hun skal sætte sine 
grænser, og hun insisterer på, at hendes kolleger har brug for lidt 
instrukser. Derudover er der to unge teenagepiger, som kan lide at 
posere for et kamera ved fester, men en nat bliver en af dem fundet 
døddrukken af en fremmed.

De Ufrivillige leder tankerne i retning af Roy Andersson (der skabte 
kompromisløs, satirisk filmkunst med Sange fra anden sal i 2000 
og Du levende i 2007), men der er mere luft og bevægelse i Ruben 
Östlunds multiplothistorie, som også byder på grotesk komik og 
samfundsdissekering.

’Det er synd for menneskene,’ hed det hos Strindberg, men står 
Östlunds Sverigesbillede til troende, så er det også tilladt at grine.

The Informant er en sand historie, som blander elementer fra film som 
Et smukt sind (2001) med The Insider (1999). Filmen er baseret på Kurt 
Eichenwalds bog fra år 2000 og er historien om Mark Whitacre (Matt 
Damon fra Bourne-filmene), en højtuddannet ph.d. fra de fineste uni-
versiteter i USA, som afslører nogle uheldige forhold i virksomheden 
Archer Daniels Midlands prisfastsættende taktikker. Den maniode-
pressive Whitacre samler hundredvis af timer i form af bånd- og 
videooptagelser, og han viser sig at blive den mest højtstående 
direktør til at afsløre korruption i en virksomhed i USA’s historie.

Filmen om Whitacre er en sort komedie-thriller af Steven 
Soderbergh, som også stod bag Traffic (2000) og Oceans-
filmene.

drama komedie/tHriller/drama

De Ufrivillige The Informant!
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Ring og bestil dette supertilbud i dag!
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36 september 2009

efter magiske og halvt ordløse Wall-E tænkte man 
uvilkårligt, at nu måtte pixar da snart floppe eller 
bare gå en smule kolde, men det er ikke sket med 

Op, der kun med en anelse hjælp fra balloner i mange 
farver vil svæve helt til tops på karakterskalaen hos 
publikum og de fleste anmeldere. kino.dk var på 

Cannes Filmfestivalen tidligere på året.
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Hvordan er det dog 
lykkedes for Pixar at lave 
ti gode film ud af ti, hvoraf 
mindst halvdelen er de-
cideret fremragende? No-
gle af svarene kom frem i 
Cannes, hvor instruktøren 

Pete Docter og Pixar-grundlæggeren John 
Lasseter var mødt frem for at støtte Op, der 
åbnede festivalen i år.
Det var ikke så lidt af en blåstempling af ani-
mationsfilmen som medie, og Pixar laver da 
også tegnefilm, så man undervejs helt glem-
mer, at vi ikke har med rigtige skuespillere at 
gøre. Fordi følelserne er ægte.

Pixar lægger vægt på finpudsning af histo-
rien igen og igen, inden de krydrer med de-
res flotte tekniske fernis. Det lyder let, men 
er det sikkert ikke, for så ville alle filmselsk-
aber kunne gøre dem kunsten efter. Hemme-
ligheden ligger måske gemt i det råd, som en 
af Disneys animatorer Ollie Johnston i sin tid 
gav en ung John Lasseter:

”Du skal bekymre dig om, hvad karakteren 
tænker og ikke så meget om, hvordan den ser 
ud. Hvis du fortæller din historie rigtigt, kan 
en animationsfilm holde til evig tid”. Johnston 
henviste til Snehvide og de syv små dværge 

h
(1937), Pinocchio (1940) og Dumbo (1941), og 
man er tilbøjelig til at give ham ret.

filmens hjerte
Pixar er et filmstudie, der drives frem af de 
respektive instruktører til forskel fra andre 
filmstudier i Hollywood. 

”Historierne kommer fra instruktørerne og 
filmskabernes egne liv og er ofte meget per-
sonlige historier. Når en idé ringer ægte, er 
det, fordi jeg føler noget for hjertet i historien. 
Hvor er følelserne i historien? Det går jeg efter, 
og det er noget af det vigtigste at opnå i en film 
og samtidig det sværeste. Walt Disney sagde 
altid, at for hvert et grin i en film, skulle der 
være en tåre. Jeg ved, at vi kan lave en film 
morsom, og jeg ved, at vi kan lave flotte film, 
men når du har en så usædvanlig film som for 
eksempel Op, med dens usædvanlige karak-
terer, er det meget vigtigt at sikre sig, at hjer-
tefornemmelsen er med,” siger John Lasseter.

I Op møder vi den gamle gubbe Carl, der ikke 
har forliget sig med sin hustrus død nogle år 
tilbage. I en fantastisk introduktionssekvens 
forstår man, at de to var sjælevenner. De 
fik ingen børn, og nu er Carl og hans gamle 
rønne truet af højhuse og storby omkring sig. 
Carl er ikke ulig Clint Eastwoods Walt Kowal-
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carl charles Munz russell dug alpha

en ældre, lille, firskåret 
mand med stort tem-
perament. Har arbejdet 
som ballonsælger, og 
hans livs kærlighed er el-
lie. Da kommunen vil rive 
hans hus ned, vælger 
han i stedet at få det til 
at flyve ved hjælp af en 
masse balloner og sætte 
kurs mod det tropiske 
paradis Paradise Falls.

en berømt opdagelses-
rejsende. Carl var stor 
fan af Charles Munz, 
da han var dreng, men 
den store berømthed 
forsvandt uden spor i 
Paradise Falls for mange 
år siden, og ingen har set 
ham siden.

Den buttede, otteårige 
dreng russell er ægte 
spejder. Han mangler 
dog en enkelt orden for 
at blive seniorspejder: 
Den, hvor han skal as-
sistere en ældre. Da han 
møder Carl Frederick-
sen, ser han det som sin 
mulighed for at blive 
forfremmet.

er en sød golden 
retriever, som har fået et 
højteknologisk halsbånd, 
der gør, at han kan tale. 
Selvom han er tilknyttet 
historiens skurk, bliver 
han hurtigt glad for Carl 
og russell, da de ankom-
mer til Paradise Falls.

Ham vil du ikke komme 
i nærheden af. Denne 
Dobermann er filmens 
skurks højre hånd og 
leder af en gruppe 
glubske hunde, alle med 
halsbånd, der gør dem i 
stand til at tale. Dog har 
hans eget halsbånd en 
mindre fejl.

de 5 vigtigste karakterer i Op

walt disney sagde 
altid, at for hvert et 
grin i en film, skulle 
der være en tåre. jeg 
ved, at vi kan lave en 
film morsom, og jeg 
ved, at vi kan lave 
flotte film, men når 
du har en så usæd-
vanlig film som for 
eksempel Op, med 
dens usædvanlige 
karakterer, er det 
meget vigtigt at sikre 
sig, at hjertefornem-
melsen er med
/John Lasseter.

ski i Gran Torino. I stedet for kampen vælger 
han dog at lette med sit hus ved hjælp af heli-
umballoner, og så begynder eventyret.

historien, historien og historien
John Lasseter understreger, at de magiske 
tegnefilm ikke opstår af sig selv.

”Alle de ti film, vi har lavet hos Pixar, har på et 
eller andet tidspunkt i deres udvikling været 
de værste animationsfilm i verden. Historierne 
har for eksempel haltet, men vi tror på en pro-
ces, hvor samarbejde og et grundigt arbejde 
med manuskriptet sejrer i sidste ende. En 
ting er sikkert. Jeg vil aldrig give grønt lys til 
en film, hvis ikke vores story board fungerer 
helt fantastisk godt. Vi raffinerer og raffinerer. 
Mange sekvenser i vores film er gennemar-
bejdet 30-40 gange, før vi synes de fungerer 
optimalt. Når en film er kommet ud, er det for 
sent at lave om og tro mig, der er ikke noget 
værre end at rejse verden rundt med en dårlig 
film, eller som bare ikke var så god, som du 
havde håbet,” fortæller John Lasseter.

Hvad er det sværeste ved at skrue en god his-
torie sammen?

”Man skal huske på, at alle detaljer og 
småting i vores film er med af en grund. For at 

understøtte noget der sker senere i historien, 
men samtidig må de ikke springe i øjnene 
og føles som et set-up til noget, der kom-
mer senere, og det er en svær balanceakt. 
Detaljerne skal helst underholde og samtidig 
give dig en skjult viden, der bliver udløst se-
nere, og det er ikke så lidt af en kunst.”

bedstefars greatest hits
Op’s genstridige eventyrer Carl er ikke lige 
den typiske hovedperson i en animationsfilm.
”På et tidspunkt brainstormede vi om alle de 
ting, som vi altid gerne har villet animere, og 
der kom idéen med en gammel mand frem. Vi 
fik det her billede af en gammel skarpt skåret 
fyr med farverige balloner omkring sig, og da 
vi fortalte om idéen til John Lasseter, var han 
vild med den,” siger instruktøren Pete Doct-
er, der også var med til at lave Monsters Inc. 
(2001), og fortsætter:

”Carl er en blanding af nogle af vores bedste-
forældre, der typisk har haft det her kridhvide 
hår og firkantede briller. Skuespillere som 
Spencer Tracy og Walter Matthau har også 
spillet ind. Men primært er han ‘the greatest 
hits of our grandfathers’. Vi sender en hilsen 
til dem med filmen og hylder dem, fordi de 
har betydet meget for os, om de så er døde 
eller levende. Vi skubbede designet lidt i ret-
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ning af det firkantede med Carl for at symbol-
isere, at han har boet inde i det her firkantede 
hus og gennem længere tid ikke rigtigt har vil-
let komme ud. Faktisk var Carl den sværeste 
karakter at animere, selv om han ser ret enkel 
ud ved første øjekast. Hans ansigt ser stift 
ud og skal på samme tid være meget bev-
ægeligt. Internt hos Pixar kalder vi princip-
pet for ’simplexity’. En kombination af noget 
enkelt og noget besværligt. Ansigter ser ofte 
meget enkle ud, men kigger du nøjere efter, 
ser man mange af de små detaljer, og det er 
der meget arbejde i.”

Miyazaki er mesteren
Har den japanske animationsinstruktør Hayao Mi-
yazaki haft indflydelse på Op og Pixar generelt?

”Jeg har været en gigafan af hans arbejde lige 
fra begyndelsen, og Miyazaki er på en indi-
rekte måde med i alle Pixar-film. Hans film er 
opfindsomme på den led, at han fokuserer 
på karaktererne og historien. Han fejrer også 
de stille øjeblikke på film som kun få andre. 
Meget ofte virker det, som om animationsfilm 
bare skal gå hurtigere og hurtigere. Vi er in-
spireret af Miyazaki på den måde, og især i 
Op går vi efter lidt fred en gang imellem. Lad 
nu filmen ånde og fejr de stille øjeblikke, ple-
jer jeg at sige til vores animatorer. Publikum 
kender jo ikke filmens jokes så godt som ani-
matorerne, der har arbejdet med dem gen-
nem flere år,” lyder det fra den moderne ani-
mationsfilms fornyer.

fra 10 til 15
I løbet af de næste tre-fire år får vi følgende film at se fra Pixars kreative værksted. 
Tre ud af fem er fortsættelser til globale succeser. Næste år i juni måned kommer Toy 
Story 3, og dernæst følger Biler 2 i juni 2011, The Bear and the Bow i december samme 
år, Newt i sommeren 2012 og endelig Monsters Inc. 2 i foråret 2013. De første ti film 
af John Lasseter og hans entourage er:

Op 
2009

wall-e 
2008

ratatouille 
2007

biler 

2006

de utrolige 

2004

find nemo
2003

Monsters, inc. 
2001

toy story 2 
1999

græsrødderne
1998

toy story
1995
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O8  clarissa vaughan  
  The Hours (2002)

O9  karen silkwood 
  Silkwood (1983)

1O  Miranda Priestly 
  The Devil Wears Prada (2006)

O7  sister aloysius beauvier  
  Doubt (1982)

O6  susan Orlean 
  orkidétyven (2002)

O5  francesca johnson  
  Broerne i Madison County (1995)

O2  linda 
  The Deer Hunter (1978)

O3  joanna kramer  
  Kramer mod Kramer  (1979)

O4  karen blixen  
 Mit afrika (1985)

O1  sophie Zawistowski 
  Sophies valg (1982)

meryl streep er en alsidig dame, hvis roller har spændt fra de mest morsomme, 
letbenede personer til dybt alvorlige karakterer med stor psykologisk dybde. i 
oktober er hun aktuel i Julie & Julia som en af madlavningens helt store nyska-
bere, men hendes karriere har budt på et hav af stærke roller og ikke mindst 
rekordhøje 15 oscarnomineringer, hvoraf to kom med hjem.

toP 1o/

Meryl streeP

er du enig i vOres tOP 10? Gå ind på www.kino.dk og sammensæt din egen.

roller
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fra Mini usa 
til baMbusPinde 

i den indOnesiske 
jungle 

INTerVIeW 
tomas villum Jensen

nikolaJ lie kaas  
nikolaJ Coster-waldau

orD lea katrine dam
FoTo steFano galli

Tomas Villum Jensen tog Nikolaj Lie Kaas og Nikolaj Coster-Wal-
dau med i bagagen, da han rejste jorden rundt for at instruere 

den første dansk-australske co-produktion nogensinde. 
Ved verdens ende er et humoristisk actioneventyr, hvor tingene 

er sat på en spids, når jagten på evigt liv sætter ind.
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et er noget af et puslespil 
at synkronisere tre film-
stjerners kalendere, men 
det er lykkedes kino.dk 
at samle de tre herrer på 
Nordisk Film til en snak 
om indspilningerne i det 

professionelle Australien og de primitive 
forhold i Indonesien. 
Instruktør Tomas Villum Jensen havde uden-
landske tanker med Ved verdens ende, 
hvor Nikolaj Lie Kaas spiller en dansk krimi-
nalpsykiater, Adrian, der rejser til Indonesien 
med sin kollega (Birgitte Hjort Sørensen) for 
at mentalundersøge en dødsdømt og tilsyn-
eladende udødelig dansker, Severin, spillet af 
Nikolaj Coster-Waldau.

Tomas, hvad har inspireret dig i forhold til 
temaet ’jagten på evigt liv’?
Tomas Villum Jensen (V): ”Det er bare et su-
per fedt tema, og jo mere jeg har beskæftiget 
mig med denne her film, jo mere har jeg lagt 
mærke til, hvor meget der er om det i aviserne i 
øjeblikket. Jeg synes, at det er helt overdrevet, 
hvordan folk skal holde sig i form, at rygning er 
farligt, og at man skal spise økologisk.”
Nikolaj Coster-Waldau (CW): ”Filmen hand-
ler selvfølgelig om mange ting, men jeg kan 
huske, da jeg læste manuskriptet, at jeg 
tænkte, at det var en meget enkel historie, 
der er fortalt på den der Anders Thomas-

d
måde. Altså, at det er en mand, Adrian, der 
tydeligvis ikke har besluttet sig for at leve 
endnu - og det er først igennem mødet med 
dette her menneske, Severin, at han begynder 
at forstå, at for at kunne leve må man handle.”
Nikolaj Lie Kaas (K): ”Når man ser Bruce 
Almighty, handler den også om at leve i nuet 
- og så tager den udgangspunkt i det, som vi 
i virkeligheden ønsker alle sammen: at vi kan 
bestemme over alt. Dét sat ind i denne kome-
dieform, hvor man sagtens kan se argumentet, 
men hvor det samtidig er sat ud på en spids 
for at pointere, at det ikke er vejen frem.”
CW: ”Adrian følger alle andres regler, hans 
forældre, hans boss, og så møder han denne 
mand, Severin, som kun følger sin egen lille 
verden, hvor det er den, der er sandheden. 
Han er ingen empati med andre mennesker 
ud over den…
V: ”Nej, det kan man ikke just sige…”

Valget om at filme i Australien og Indonesien 
var oplagt. Handlingen tager udgangspunkt i 
den indonesiske jungle, hvor jagten på evigt 
liv finder sted. Endnu engang har Tomas Vil-
lum Jensen samarbejdet med Anders Thomas 
Jensen, der er manuskriptforfatter på filmen.

Tomas, hvorfor har du og Anders Thomas 
valgt at tegne rollerne så karikeret op?
K: ”… Og med nogen som klæder sig så ens i 
privatlivet?” siger Kaas ironisk og kigger frem 

”Jo, der var 
én mand, der 
var ekstrem 
forberedt hver 
dag, det var 
vores vejrmand. 
I Danmark er 
jeg ikke vant til, 
at der står en 
mand og beder 
til, at vejret bliver 
godt.”

tomas villum Jensen 
om at være på filmoptagelse 
i indonesien
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Kaas har anders Thomas helt 
klart haft i tankerne, da han 
skrev adrian-figuren. Waldau 
syntes vi var spændende og 
måske lidt kastet ud i en ny 
udfordring, tror jeg. Men jeg 
syntes i hvert fald, at det var ret 
sjovt at se Nikolaj på en anden 
måde: med langt hår, langt 
skæg og virkelig være langt fra 
det han ligner til dagligt og i 
forhold til de roller, han måske 
før har spillet. Jeg synes bare 
ikke, jeg har set Waldau være 
dresset ned som en eller anden 
rasta-mand blandet med Jesus. 
Han skal jo ligne én, der har 
boet i junglen i rigtig mange 
år og været vant til det der liv 
i junglen, og han er jo pumpet 
mand. Han er jo stærk som 
en bjørn, og det er Severin-
figuren, og det er Nikolaj. 
Han ligner jo en He-Man.

tomas villum jensen 
om nikolaj og nikolaj

og tilbage på ham selv og Coster-Waldau. 
Både Kaas og Coster-Waldau er tilfældigvis 
havnet i det samme klædeskab denne som-
mervarme eftermiddag og valgt samme ar-
my-farvede shorts og marineblå T-shirt.
V: ”Nåh ja, I to kører sgu da noget meget ens 
i blå T-shirt,” kommenterer Villum, men drejer 
hurtigt ind på spørgsmålet igen.
V: ”Jeg tror ikke, at jeg kan lade være. Jeg 
synes, at det er sjovt, og det tror jeg også, at 
Anders Thomas synes, det er, når han skriver. 
Og netop som Nikolaj også var inde på, så er 
det sjovere at sætte tingene på spidsen. Og 
det er jo altid sjovere at skildre to kontraster i 
den grad, som de er i filmen, end to personer 
der minder om hinanden.

Handlingens skarpt tegnede karakterer går 
igen i Ved verdens ende, som i makkerparrets 
Solkongen og i Sprængfarlig bombe.
K: ”Man kan jo sige, at det er meget kende-
tegnende for Anders Thomas - at dramatik 
kommer ud af konflikt og at gøre tingene så 
svært som muligt for karaktererne. Fx hvis en 
mand bliver lam, så gør ham til bjergbestiger.”

Med slanger gennem rismarken
Hvilke udfordringer havde I under 
indspilningerne?
V: ”Nikolaj (Lie Kaas) og Birgitte (Hjorth Sø-
rensen) går på et tidspunkt gennem en ris-
mark, fordi vi havde fået at vide, der både 
kunne være slanger og små orme, som går 
ind i huden. Så vi havde selvfølgelig nogle 
indonesere, som pløjede rismarken igennem 
først,” siger Villum og kigger på Kaas.
V: ”…og derefter fik Nikolaj og Birgitte nogle 
plasticposer og gaffa tape rundt om benene 
inde i deres støvler.”
K: ”Vi blev lamineret, næsten,” siger Kaas 
med en ironisk mine. ”Først havde jeg cellofan 
hele vejen her til (Kaas hæver hånden og peger 
på overkroppen) og så fik vi plasticposer på og 
så sokker og sko på.”
V: ”Ja, det var en udfordring, men overord-
net set var der to-tre ting. For det første, så 
skulle vi lære, hvordan de arbejder, altså de 
arbejder jo grotesk mange timer i døgnet. Men 
den største forskel var næsten sproget,” siger 
Villum og forklarer, at de arbejdede sammen 
med mennesker fra fire forskellige lande (Aus-
tralien, Indonesien, Singapore og Danmark).
”Jeg synes, at det var enormt spændende at 
lave en film, hvor 15-20 procent af dialogen 
foregår på engelsk.”

Hvad oplevede i af kulturforskelle?
V: ”Der var religionen til forskel. Der var jo 
muslimer på holdet, der skulle bede fem 
gange om dagen, så det måtte vi jo også 
tage hensyn til. Og vi måtte også tage hensyn 
til, at man fem gange om dagen kunne høre 
moskeerne. Kan I huske det?” siger Villum og 
kigger på Kaas og Coster-Waldau.

CW: ”Ja, ja…” smiler Coster-Waldau.
V: ”…så dér kunne vi jo ikke lave lyd. Det var også 
nyt, det har jeg i hvert fald ikke oplevet i Danmark.”
CW: ”Nej, her har vi bare kirkeklokker.”

Kæmpemæssige filmhold a la Matrix
Hvordan har det været at indspille film væk 
fra de faste danske rammer?
V: ”For mig har det været super fedt at op-
dage, hvor mange muligheder, der følger med 
antallet af medarbejdere. Når vi laver film i 
Danmark, så er vi måske 30-35 mennesker på 
et hold. I Australien var vi 80 på holdet, som 
var dygtige filmarbejdere, og i Indonesien var 
vi omkring 100, som dog var mindre dygtige,” 
siger Villum og forklarer, at oplevelserne de to 
steder har været vidt forskellige.
”I Australien har de alt til rådighed, det er 
et slags mini USA. De har kæmpe studier 
med alt gear, og filmfolkene er vant til at lave 
amerikanske spillefilm. Mange af de folk, vi 
har med i vores film, kom jo fra Star Wars, fra 
Superman, fra Australia…”
CW: ”og Matrix”.
V: ”Ja, vores stuntkoordinator var dengang 
stand-in for Keanu Reeves, så de var pisse 
dygtige… men i Indonesien har de ingenting, 
så dér kæmper de med det, de har, og det 
gør de så. Men vi fik da lavet det, vi skulle,” 
siger Villum og smiler.

Alligevel har indspilningerne i Indonesien ikke 
været helt problemfrie.
V: ”Indonesien kunne godt være problema-
tisk, og jeg tabte også tråden nogle gange, 
for man spørger om noget, og så siger de 
’yes yes, I understand’, men så kommer de 
tilbage med en… en spegepølsemad,” slyn-
ger Villum ud som eksempel på, at han kunne 
spørge i vest og få svaret i øst.

Det er svært at bryde ind med næste 
spørgsmål, for ivrigt fortæller han videre, og 
det stråler ud af ham, at filmoptagelserne i 
udlandet har gjort stort indtryk på ham.
V: ”I Australien var folk veldisciplinerede. De 
mødte op om morgenen, velforberedte, og alle 
kom med deres små videooptagelser, hvor de 
havde lavet små test på, hvad de skulle lave 
i løbet af dagen. Det var dybt imponerende.”

Hvordan var det så i Indonesien?
V: ”Indonesien, stik modsat. Jo, der var én 
mand, der var ekstrem forberedt hver dag, 
det var vores vejrmand,” siger Villum og gri-
ner. Han kigger indforstået over på Coster-
Waldau, der griner med.
CW: ”Han sørgede for at holde regnen væk, 
hvis det blev for slemt.”
V: ”I Danmark er jeg ikke vant til, at der står en 
mand og beder til, at vejret bliver godt,” siger 
Villum og forklarer, at de hver morgen skulle 
stå i en rundkreds med foldede hænder og 
bede om, at vejret skulle holde tæt.
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siger Coster-Waldau i et ironisk, roligt og 
gammeldags tonefald, mens han skænker 
kaffe og læner sig afslappet tilbage med et 
skævt smil. Kaas og Villum griner med, og 
sammen begynder de at diskutere, om det 
virkelig er første gang, de to hovedpersoner 
spiller sammen. Efter et par minutter bliver 
de mærkværdigt nok enige om, at de en-
gang har medvirket i en reklame for klam-
ydia, men de har ikke spillet sammen på det 
store lærred før.

CW: ”Det er jo aldrig til at vide, hvordan det 
går, når man ikke har spillet sammen før - vi 
var jo alle sammen væk hjemmefra, og det 
havde været rigtig ærgerligt, hvis det havde 
været nogle mennesker, hvor man ikke havde 
samme humor. Men jeg følte mig meget hel-
dig, det svingede enormt godt.”
K: ”Jeg havde det ikke på samme måde… 
jeg følte at, at han var meget elitær, kruk-
ket, vanskelig og meget tung at danse med. 
Skæv humor, eller jeg vil ikke sige nogen hu-
mor. (efter en pause) Ej, jeg synes det var en 
fornøjelse, og jeg kendte ikke Nikolaj særlig 
godt… vi har lært hinanden at kende, og det 
betyder meget. Jeg har fået en ny ven!”
V: ”Det har jeg også.”
CW: ”Og det har jeg også…”

Hvordan har det været for jer som 
skuespillere i Australien?
CW: ”Det har været enormt sjovt at lave, jeg 
havde i hvert fald aldrig været i Australien før. 
Det er jo ikke nødvendigvis, fordi de er bedre 
end danske filmfolk, men man kan bare mærke, 
at de har lavet så meget af det. Der er for ek-
sempel en ret kompliceret sekvens i slutningen 
af filmen, hvor vi skal hænge ud af en helikop-
ter, og den er meget svær at lave. Men vores 
stuntmen klarede det bare meget enkelt.”
V: ”Lige præcis den film, vi har lavet her, er 
jo en lidt udansk film i og med, at der dør 
så mange, der bliver skudt så meget, der 
er eksplosioner - men det er jo ret almin-
deligt for amerikanske film, der vil vi jo være i 
småtingsafdelingen,” siger Villum og indrøm-
mer, at han altid bevidst har lavet film, der har 
kigget mere mod USA end mod Danmark.
V: ”Jeg synes, at det var enormt spændende 
at lave en film, som netop havde en storhed, 
vi ikke oplever så tit i danske film, og som jeg 
ikke har lavet før.

På job med venner
Nikolaj Lie Kaas og Tomas Villum Jensen 
har været venner gennem mange år, og det 
er første gang, at Nikolaj Coster-Waldau ar-
bejder sammen med de to. Men hvordan var 
det for Nikolaj og Nikolaj at spille sammen for 
første gang?
CW: ”Det var som at komme hjem igen,” 

vind billetter til 
ved verdens ende!
1 x 1. præmie
10 billetter til Ved verdens ende

5 x 2. præmie
2 billetter til Ved verdens ende

For at vinde i konkurrencen skal du 
besvare følgende spørgsmål:

hvilken dansk instruktør og 
manuskriptforfatter har skrevet 
Ved verdens ende?

1  Lars von Trier
2  anders Thomas Jensen
3  Susanne Bier

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

Svaret skal være modtaget senest den 
15. oktober 2009.

Det koster 5 kr. pr. sms + almindelig 
trafik takst at deltage. Du kan deltage 
max 3 gange pr. dag. Der er 14 dages 
fortrydelsesret.

Vinderen får direkte besked pr. sms.

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

faMilieKino    /
Monsterjægerne

den 9. oktober er der premiere på Monsterjægerne, en ny familiefilm 
af martin schmidt.  vi har stillet den 48-årige instruktør fem spørgsmål.

1. er Monsterjægerne en familiegyser? 
Monsterjægerne er bestemt en gyser for familien, men den er lige så 
meget en komedie, for det sjove ligger hele tiden lige under overflad-
en, og hver gang der har været noget spændende eller uhyggeligt, så 
kommer der en scene, som man kan grine ad. 

2. hvad var din første uhyggelige filmoplevelse? 
Jeg kan huske, at jeg som meget lille - måske syv-otte år - så en uhyg-
gelig tv-film, som mine forældre så i fjernsynet. Det var så vidt jeg husk-
er noget med en morder, som gik og fløjtede, før han slog nogen ihjel. 
Det gjorde et stort indtryk på mig.

3. tror du på monstre og det overnaturlige? 
Jeg ville ønske, jeg troede på den slags, det ville være en spændende 
verden, hvis der fandtes monstre, men jeg er nok alt for jordbunden til 
at tro seriøst på den slags. Men hvis jeg en dag fik et rigtigt monster 
at se, eller så en ufo ude i min have, så ville jeg bestemt tro på det.

4. er du fan af Ghostbusters? 
Nej, jeg er ikke specielt fan af Ghostbusters-filmene, men der skal ikke 
være nogen tvivl om, at disse film har været en vis inspirationskilde. 
Men vi har absolut ikke gjort noget for at efterligne deres film, i stedet 
har vi gjort, hvad vi kunne for at lave vores egen film, som intet har at 
gøre med Ghostbusters.

5. hvilken børnefilm er din yndlingsfilm?
Jeg elsker at se børnefilm, og jeg tror ikke, jeg har en favorit. Det, jeg 
bedst kan lide, er faktisk selv at LAVE børnefilm, fordi det er sjovt 
at forsøge at lave en film, som børn kan forstå, og som de synes, er 
spændende eller sjov. Min forrige film hed Guldhornene, og den film 
var også sjov at lave, især fordi den henvendte sig både til børnene 
og samtidig deres forældre. Jeg håber meget, at Monsterjægerne vil 
kunne levere den samme type gode underholdning for hele familien.
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en tegning til kino
anders morgenthaler har fremstillet en tegning specifikt 
til kino.dk, som han her viser frem. det sker i forlængelse 
af hans nye tegnefilm Æblet og Ormen, som har pre-
miere den 30. oktober

”Ideen var at lave noget, hvor man går tilbage til ældre Disney med håndtegnede tegnefilm. 
Ikke at jeg ikke kan lide 3D-animerede tegnefilm - det kan jeg. Men for nogle år siden droppede 
Disney deres 2D-afdeling, hvilket var ærgerligt, men de solgte for mange af deres gamle klas-
sikere, så de oprettede den igen. Jeg vil gerne kigge tilbage og skabe den der tegnede følelse, 
som lidt går tabt i de nye 3D-film,” fortæller Anders Morgenthaler til kino.dk.

”Jeg ville lave en film om frugt, fordi det handler om sameksistens. Det skulle ikke være på 
sådan en super-opdragende måde. Æblet og ormen i fortællingen er ligesom hønen og ægget 
tvunget til at bo sammen,” siger Anders og fortsætter: ”Ormens tilstedeværelse går på tværs 
af æblet Torbens forestillinger om livet. Æbler vil gerne være perfekte, så de kan blive solgt og 
ligge forrest i forretningen, men det er lidt svært med en orm.”

”Tanken var, at det skulle være en sjov børnefilm. Der er mange familiefilm, som ikke vil mere 
end bare være familiefilm. Jeg har selv børn, og jeg ville gerne lave en både sjov og lærerig film 
til dem,” afslutter Anders Morgenthaler, der efter Æblet og Ormen er på vej med en familiefilm 
mere i den eventyrlige genre samt en actionfyldt voksenfilm.

når produktionen er på sit højeste, er der 35 tegnere og animatorer til-
knyttet. anders morgenthaler fungerer som instruktør, han tegner alle 
modellerne til de forskellige karakterer, og så er han inde over alle scener, 
for at se, om visionen med filmen er til at få øje på. derudover er der en 
medinstruktør, mads Juul, hvis opgave er at få det tekniske til at fungere.

vind alle Pixar-film på dvd 
og fribilletter til Op, der har 
biopremiere den 2. oktober!

1 x 1. præmie
• Pixar-boks med 13 dvd’er.
• 2 billetter til Op

5 x 2. præmie
• 2 billetter til Op

for at vinde i konkurrencen skal du 
besvare følgende spørgsmål:

i hvilken af disse pixar-film har Woody 
og Buzz de to hovedroller?
a  toy story
b  de utrolige
c  ratatouille

send en sms til 1225 med et af følg-
ende svar: kino a, kino B, eller kino C
svaret skal være modtaget senest den 
15. oktober 2009.

det koster 5 kr. pr. sms + almindelig trafik takst at 
deltage. du kan deltage max 3 gange pr. dag. 
der er 14 dages fortrydelsesret.

vinderen får direkte besked pr. sms.

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

Månedens familiefilm

OP 2. oktober

stOrM 2. oktober

MOnsterjægerne 9. oktober

æblet Og OrMen 30. oktober

Fo
t

o
s
 ©

 L
as

se
 H

øg
h 

/ 
K

in
o.

dk



52 oktober 2009

Engle & Dæmoner er efterfølgeren til Da Vinci Mysteriet, som blev 
filmatiseret i 2006. Begge er baseret på Dan Browns bestsellere og 
har Tom Hanks i rollen som Harvard-professoren og religionshisto-
rikeren Robert Langdon. I Engle & Dæmoner kommer Langdon på 
sporet af en mystisk organisation, det hemmelige, middelalderlige 
broderskab kendt som Illuminati. Broderskabet er tilsyneladende 
genopstået, og med en altødelæggende teknologi i hænde, er de en 
trussel mod selveste den katolske kirke.

Ron Howard, der også stod bag Da Vinci Mysteriet, sidder i instruk-
tørstolen, og rollelisten består af blandt andre Ewan McGregor, 
Stellan Skarsgård samt de to danske stjerner Nikolaj Lie Kaas og 
Thure Lindhardt, der har betydningsfulde biroller.

ekstraMateriale

Rome Was Not Built in a Day
Filmfolkene deler deres hemmeligheder bag skabelsen 
af Engle & Dæmoners verden.

Writing Angels & Demons
Dan Brown og manuskriptforfatterne diskuterer 
det at filmatisere hans bestseller.

CERN: Pushing the Frontiers of Knowledge
Et kig på en af verdens største og mest 
respekterede forskningscentre. 

Characters in Search of the True Story
Skuespillerne deler deres oplevelser med at 
føre Dan Browns karakterer fra bog 
til filmstrimmel.

engle & 
dæmoner
Da Vinci Mysteriet, Part 2

thriller

infO

  Org. titel angels & demons 
instruktør ron howard

land usa  PrOduktiOnsår 2009  
sPilletid 140 min.

UDgIVeLSe 22. sePteMber

nye udgivelser

dvdblu-rAy   

Nu kan du se alle udskejelser fra den italiensk-amerikanske gang-
sterfamilie Sopranos med Tony, Carmelia, A.J. og de andre. Den 1. 
oktober udkommer samtlige episoder af tv-serien The Sopranos i 
én samlet boks. Der er tale om 28 (!) skiver med de i alt 86 episoder, 
der over seks sæsoner tryllebandt USA fra 1999-2007, og som også 
opnåede stor popularitet i Danmark.

François (François Bégaudeau) er lærer på et gymnasium i en 
af de mest socialt belastede dele af Paris. Det er et job, der kan 
tage modet fra de fleste, men François klarer det ved at insistere 
på ærlighed. 

En dag får François ansvaret for en klasse, der tilsyneladende 
ikke har tænkt sig at indordne sig under nogle af hans regler 

og principper uden hård kamp.

Filmen blev belønnet med De Gyldne Palmer i Cannes i 
2008 og var nomineret til en Oscar for bedste udenlandske 
film i år.

klassen

De hårde bananer

draMa

infO

ekstra trailer  Org. titel entre les murs 
instruktør laurent Cantet  land frankrig
PrOduktiOnsår 2008  sPilletid 124 min.

UDgIVeLSe 6. OktOber

engle & dæMOner har 

månedens bedste 
eKstrAmAteriAle

Hele serien om 
the sOPranOs 
På dvd

dvd/blu-ray præsenteres i 
samarbejde med Philips... naturligvis.
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Ben Stiller er tilbage i rollen som sikkerhedsvagten Larry Daley, der 
denne gang befinder sig på verdens største museum, The Smithson-
ian Museum, med mere end 136 millioner genstande i den enorme 
samling. Som i den første film vækkes museets historiske personer og 
utallige dyr til live, når mørket falder på. 

Det bliver et gensyn med alt fra det fly, som Amelia Earhart (Amy 
Adams) alene fløj over Atlanten i, over Al Capones kriminalregister og 
forbryderfoto til de røde sko, som Dorothy bærer i Troldmanden fra 
Oz. Ingen tidligere filmproduktion har tidligere fået lov til at optage på 
det Smithsoniske Museum, så Nat på museet 2 byder på eksklusive 
og autentiske filmoptagelser i et eventyr, der også har Owen Wilson 
(Marley & Me, 2008), Steve Coogan (Tropic Thunder, 2008) og Robin 
Williams (Good Will Hunting, 1997) på rollelisten.

Sara (Mille Lehfeldt) blev fjernet fra sin familie som 11-årig og 
anbragt i en plejefamilie. Nu, som 28-årig, får hun nyheden om, at 
hendes biologiske mor er død. Trods en modvilje mod at grave i sin 
uforløste fortid, rejser hun til Fyn for at deltage i begravelsen og se 
sin storebror, Danni (Marcus Aurelius Nicolas Christensen), som 
hun havde et tæt forhold til som barn. Sara opdager hurtigt, at både 
Donni og hendes far, Kjeld (Dick Kaysø), ikke kan genkende hende, 
og hun vælger at tie om sin identitet. 

Hendes plan, om blot at se sin bror og tage tilbage til København, 
ændrer sig, da hun opdager, at hun har to små søstre. Hun begyn-
der at overvåge farens hus, og langsomt afdækkes nogle frygtelige 
begivenheder, der trækker deres spor tilbage til Saras barndom.

Himlen falder er inspireret af Tøndersagen.  

Den lille, nysgerrige pige Coraline har fundet en hemmelig dør i 
huset, hun lige er flyttet ind i sammen med sine forældre. Da hun går 
igennem den, opdager hun en alternativ udgave af sit eget liv. På 
overfladen ligner denne parallelle virkelighed uhyggelig meget hendes 
rigtige liv - blot meget bedre. Men da dette forunderlige og fantastiske 
eventyr tager en farlig drejning, og hendes falske anden mor forsøger 
at beholde hende for evigt, må Coraline stole på sin stædige beslut-
somhed, sit mod, hjælp fra naboerne og en talende sort kat.
Coraline og den hemmelige dør er baseret på forfatteren af Stardust 
Neil Gaimans roman og instrueret af Henry Selick, der også var 
instruktør på The Nightmare Before Christmas (1993). 

Blu-ray-disken indeholder en 3D-version og fire tilhørende 3D-briller, 
og den vises med dansk og original tale.

nat på 
museet 2

himlen 
falder

coraline og den 
hemmelige dør

eventyret fortsætter Tønder-sagens tunge skygge

Pas på hvad du ønsker dig

kOMedie draMa/thriller

aniMatiOn/faMiliefilM/draMa

infO infO

infO

  Org. titel night at the museum: Battle of the smithsonian 
instruktør shawn levy  land usa, Canada  

PrOduktiOnsår 2009  sPilletid 105 min.

ekstra interview med instruktør manyar i. parwani, Bag kulissen, 
teaser, trailer Org. titel himlen falder  instruktør manyar i. parwani 

land danmark  PrOduktiOnsår 2008  sPilletid 100 min.

ekstra fraklippede scener, Bag kameraet på Coraline, kommentar-
spor med instruktøren henry selick og komponisten Bruno Coulais og 

mere ekstra på Blu-ray.  Org. titel Coraline  instruktør henry 
selick  land usa  PrOduktiOnsår 2009 sPilletid 100 min.

UDgIVeLSe 20. OktOber UDgIVeLSe 6. OktOber

UDgIVeLSe 13. OktOber

02 fast and furious
03 jcvd
04 hannah Montana filmen
05 17 again
06 underworld 3: rise of the lycans
07 gran torino
08 centervagten
09 battle of red cliff
10 watchmen

tOP 10
mest solgte film ifølge  
blockbuster i uge 38

01 
Mænd der 
hader kvinder
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Hugh Jackman vender tilbage til det store lærred i den rolle, der 
gjorde ham til superstjerne. Wolverine er vild, utæmmet, han besid-
der imponerende evner til at hele, han har tilbagetrækkelige kløer og 
rummer en dyrisk vrede. 

Filmens handling finder sted før X-Men-filmene og X-Men Origins: 
Wolverine fortæller således historien om Wolverines på samme tid 
voldelige og romantiske fortid, om hans komplekse forhold til Victor 
Creed (Liev Schreiber) og om det omfattende Weapon X-program. 
Undervejs møder Wolverine både nye og gamle mutanter, og man 
kan glæde sig til overraskende gensyn med flere af de legendariske 
X-Men-karakterer.

Der er ikke langt fra godhed til ondskab. Og for John Halder (Viggo 
Mortensen) - en intellektuel i 1930ernes Tyskland - bliver grænsen 
hårfin. En uskyldig tjeneste fører til en ny. Og mens belønningerne 
bliver større og gerningerne mere lyssky, bliver Halder langsomt 
fanget ind i nazismens iskolde net…

Good havde ikke premiere i Danmark, men den fortjener omtale på 
grund af sin hovedrolle, der spilles af ingen ringere end dansk-ameri-
kanske Viggo Mortensen, som vi kender fra bl.a. Ringenes Herre-
trilogien (2001-03) og den Oscarnominerede præstation i Eastern 
Promises (2006). Ved hans side står Jason Isaacs, der spiller Lucius 
Malfoy i Harry Potter-filmene, og som spiller sammen med danske 
Paprika Steen i næste års Skeletons.

I indkøbscenteret Forest Ridge Mall er Ronnie Barnhardt (Seth 
Rogen, Zack and Miri Make a Porno, 2008) den benhårde sik-
kerhedsvagt. Men da en skruppelløs blotter begynder at husere i 
indkøbscenteret, kommer hans planer om forfremmelse til politi-
betjent på en prøve. Så for at holde ro og orden må han vise sig fra 
sin bedste side og håbe på, at han gør sig bemærket som seriøs 
politikandidat. 

Samtidig har han planer om at score sin lækre drømmepige Brandi 
(Anna Faris, My Super Ex-Girlfriend, 2006), som er make-up sæl-
ger, men som slet ikke bemærker ham. Det hele ender med, at han 
kommer i en krig om territorium med det rigtige politi, da blotteren 
skal fanges, og især den lige så kappelystne betjent Harrison (Ray 
Liotta, Goodfellas, 1990) bliver en hård konkurrent.

x-Men Origins: 
wolverine

good

Observe 
and report

eventyret fortsætter

Viggo på vej i nazismens net

Sikkerhedsvagt i centeret

actiOn/thriller

thriller

kOMedie

infO

infO

infO
ekstra the Complete origins, a Conversation with stan lee & len 

Wein, Weapon X mutant files, ultimate X-mode, deleted and alternate 
scenes, ekstra Blu-ray-materiale  Org. titel X-men origins: Wolverine  

instruktør Gavin hood  land usa  
PrOduktiOnsår 2009  sPilletid 107 min.

Org. titel Good  instruktør vicente amorim
land storbritannien, tyskland  

PrOduktiOnsår 2008  sPilletid 96 min.

ekstra Gag reel Org. titel observe and report 
instruktør Jody hill  land usa  PrOduktiOnsår 2009  

sPilletid 86 min.

UDgIVeLSe 13. OktOber

UDgIVeLSe 6. OktOber

UDgIVeLSe 6. OktOber

Stærke titLer på 
blu-ray i OktOber
Det flotte high definition-medie Blu-ray er så småt 
ved at hale ind på sin aldrende kollega dvd, når det 
kommer til udgivelser af store titler. I oktober er 
der flere ældre film, der er værd at tjekke ud. Den 
6. kommer Luis Buñuels tankevækkende kunstfilm 
Belle de jour fra 1967 på Blu-ray, den 13. udkom-
mer superheltefilmene X-Men 1-3, klassikerne The 
French Connection 1-2 samt Jim Carrey-komedien 
Me, Myself and Irene (2000), og den 20. kan film-
fans se frem til en dobbeltdisket special edition 
af gyserfilmen An American Werewolf in London 
(1981), som i øvrigt også kommer på dvd.

dvd/blue ray præsenteres i samarbejde med Philips... naturligvis.



Annonce

MEGASTORE
Vestergade 14 v/ Strøget og Rådhuspladsen

15 kr.

Søger du en bestemt film
som du ikke kan  finde andre
steder så prøv os... vi har
10x flere film på lager end
andre butikker i byen! 
Egen import fra England til
engelske butikspriser
Købes ell. byttes dine gamle
DVD’er.
Tjeck priser på nettet
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nye udgivelser / pixel.tv

gaMingnyt    /

suPerhelte
På sPil

Hvor herlig ideen med at kunne være sin favoritsuperhelt i et computer-
spil end måtte være, så går det desværre oftest galt, når forvandlingen 
fra det store lærred eller fra tegneserien til computerspil skal ske. I mange 
af tilfældene bliver der skabt et forhastet og ugennemtænkt spil for at nå 
samme releasedato som fx en film i biografen. Og det er her, det går galt.

Det er der et par titler, der har vist os, og blandt dem er Catwoman-spillet, 
hvor det virker som om udviklernes største fokus var lagt på at få hoved-
karakteren til at ligne Halle Berry (der spiller Catwoman i filmen) mest 
muligt. Og uden nogen tanke om at lave et godt gamleplay eller en sty-
remåde, som ville være til at finde ud af. Catwoman kan i øvrigt gå hånd 
og hånd med de kære robotter fra Transformers-filmene og spillet over 
The Incredible Hulk.

lysPunkter
Men sidder du derude og mister håbet, så er det ikke tid endnu. Der 
findes nemlig nogle titler, som formår at holde den gode ånd, og som 

i enhver dreng og, i nogle tilfælde, piges liv har man en 
inderlig drøm om at have et ocean af superkræfter og 

redde hele verden på bedste superman-vis. en måde at 
udleve sine superheltedrømme på kan være igennem 

computerspil, når man er blevet for stor til at lege i haven.

faktisk er underholdende. I X-Men: Legends har du muligheden for at styre 
op til flere af de kendte karakterer som Wolverine i kampen mod onde mu-
tanter. Og blandingen af rollespil og action gør spillet aldeles glimrende.

Et af de andre vellykkede projekter er det aktuelle Batman: Arkham 
Asylum, som let og elegant holder sig fra at følge filmene, hvilket vir-
ker som den bedste måde at lave sådanne spil på. En masse herlige 
kampscener og en velskreven historie gør, at spillet uden tvivl er værd 
at prøve. Det samme gælder en lidt ældre titel i form af Spider-Man 2 
fra 2004, som er lavet i forlængelse af filmen, og med en forholdsvis 
stor åben verden, er der masser at give sig til.

Så næste gang du skal ud og investere i et superheltespil, så træd var-
somt, men husk på at der findes titler derude som overrasker og giver 
mange gode spil oplevelser.
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01 guitar Hero 5
02 The Beatles rockband
03 Colin Mcrea Dirt 2

01 guitar Hero 5
02 The Beatles rockband

03 Colin Mcrea Dirt 2

01 World of Warcraft
02 World of Warcraft: Wrath of the Lich King

03 World of Warcraft: The Burning Crusade

01 guitar Hero 5
02 The Beatles rockband
03 Trivial Pursuit

Playstation 3

Pc

wii

xbox 360

tOP 3 / uge 38
Mest solgte spil ifølge...

Alle har en drømmebil, uanset om det måtte være en eksotisk sports-
vogn som den nye Audi R8 V10, en klassisk amerikansk muskelbil 
som Ford GT eller en hot asiatisk importbil som Nissan 370Z. Forza 
Motorsport 3 har alle drømmebilerne og udkommer eksklusivt til 
Xbox 360.

Forza Motorsport-serien hører til i den realistiske ende af racing-
spillene, og det er også nøgleordet i treeren. Der er over 400 biler på 
over 100 kendte baner fra den virkelige verden og eksotiske ve-
jstrækninger fra hele kloden. Grafikken er naturligvis i high definition, 
og styringen er den mest avancerede køreegenskabsmodellering til 
nu. Forza Motorsport 3 byder på et stort udvalg af kørehjælpemidler 
og justerbare færdighedsgrader, hvorved spillet uden videre kan 
spilles af spillere i alle aldersgrupper og med vidt varierende talent.

forza Motorsport 3
Kærligheden til biler 
lever i os alle

bilsPil

infO

PlatfOrM Xbox 360  censur e  
udvikler turn 10  udgiver microsoft Game studios

UDgIVeLSe 27. OktOber

top 3 
bedste suPerheltesPil 

genneM tiden 
ifølge Pixel.tv

top 3 
værste suPerheltesPil 

genneM tiden

01 x-Men: legends (2004)
02 batman: arkham asylum (2009)

03 spider-Man 2 (2004)

01 catwoman (2004)
02 transformers: revenge of the fallen (2009)

03 the incredible hulk (2008)



Uncharted 2: Among Thieves er efterfølgeren til det populære Play-
Station 3-spil Uncharted: Drake’s Fortune.

Skattejægeren Nathan Drake er forfulgt af uheld og må vende tilbage til 
den farlige verden med tyve og lejesvende, som han forsøgte at forlade. 
Da en mystisk genstand sender Drake på en mission for at finde den 
legendariske Himalaya-dal, Shambhala, finder han sig selv viklet ind i et 
farligt ’katten-efter-musen’-spil mod en flygtet krigsforbryder, der er ude 
efter mere end bare de påståede rigdomme i den forsvundne by. 
 
Udviklerne fra Naughty Dog har valgt at satse på en del multiplayer-
muligheder både på samme konsol og online i dette andet eventyr 
med Nathan Drake. Uncharted 2: Among Thieves bruger i øvrigt 
mellem 90-100 procent af PlayStation 3’s ydeevne mod de ca. 30 
procent, som etteren benyttede sig af.

I Star Wars The Clone Wars: Republic Heroes kan såvel unge som 
gamle fans af Star Wars udleve de galaktiske eventyr fra Klonkrigen. 
For første gang nogensinde kan spillerne kæmpe i rollen som deres 
yndlings-jedi og klone figurer fra den animerede tv-serie, lige fra kend-
te ansigter som Anakin Skywalker til nye helte som klonkaptajn Rex.

Den nye historie, der udfylder hullet mellem handlingsforløbene fra 
første og anden sæson, fører spilleren ud i et alsidigt eventyr, hvor 
det gælder om at forpurre en mystisk techno-snigmorders destruk-
tive plan. Spillets action er lagt an på samarbejde mellem to spillere, 
og både betjeningen og handlingen er rettet mod det mere familieori-
enterede. På denne måde knytter spillet Star Wars-fans sammen på 
tværs af generationerne i kampen mod de onde separatister for på ny 
at skabe fred i galaksen.

Disney Interactive Studios er ved at udvikle en række spil baseret 
på Alice in Wonderland. De vil være inspireret af Tim Burtons 
kommende film, som rammer biograferne verden over den 5. marts 
2010, og som har Johnny Depp og Helena Bonham Carter samt 
Anne Hathaway på rollelisten.
Spillene er under udvikling til Nintendo Wii, DS og pc. Spilleren 
møder Den gale Hattemager og filurkatten, mens man skal undvige 
fælder og løse gåder. Der er Den røde Dronning og hendes hær, 
der skal bekæmpes, for ikke at nævne digtet ’Jabberwocky’. DS-
versionen vil have en ekstra, spilbar karakter, og DSi-spillere vil have 
mulighed for at bruge kameraet til at åbne op for yderligere indhold. 
Alle tre titler vil blive udgivet samtidig med filmens premiere.

uncharted 2: 
among thieves

star wars 
the clone wars: 
republic heroes

disney laver 
alice in wonderland-spil

Med Nathan Drake på eventyr

adventure

actiOn

infO

infO

PlatfOrM playstation 3  censur 16 år  
udvikler naughty dog  udgiver sony Computer entertainment

PlatfOrM Xbox 360, nintendo Wii, ds, playstation 3, pc  
censur 12  udvikler krome studios  udgiver lucasarts

UDgIVeLSe 16. OktOber

UDgIVeLSe 9. OktOber



De succesrige instruktørbrødre Joel 
og Ethan Coen er aktuelle med filmen 
A Serious Man. Før den har de lavet en 
række formidable film, der er kende-
tegnede ved et skævt persongalleri og 
ikke mindst knivskarp dialog. The Big 
Lebowski er et eksempel på deres yp-
perste kunnen i den komiske genre.

Vi er på bowlingbanen i Los Angeles. Slackeren 
The Dude (Jeff Bridges) og hans venner Walter 
(John Goodman) og Donny (Steve Buscemi) 
er blevet udfordret af den sleske latino Jesus 
Quintana (John Turturro). Inden duellen bliver 
der udvekslet et par kærlige gloser.

Jesus Quintana “You ready to be fucked, 
man? I see you rolled your way into the semis. 
Dios mio, man. Liam and me, we’re gonna fuck 
you up.”

The Dude (helt kølig) “Yeah, well, you know, 
that’s just, like, your opinion, man.”

Jesus Quintana “Let me tell you something, 
pendejo (han vender opmærksomheden mod 
den skydeglade Walter). You pull any of your 
crazy shit with us, you flash a piece out on the 
lanes, I’ll take it away from you, stick it up your 
ass and pull the fucking trigger ‘till it goes click.”

The Dude “Jesus.”

Jesus Quintana “You said it, man. Nobody 
fucks with the Jesus.”

Jesus og hans makker forlader bowlinghallen. 
Walter kigger udtryksløs på The Dude og siger 
med en reference til Jesus Quintanas pædofili-
anklager.

Walter Sobchak “Eight-year-olds, Dude.”

Instruktion og manuskript 
Joel og Ethan Coen

tHe biG 
lebOwski 

månedens manuskript-udskejelse

klassikeren    /
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Julefrokosten

Kapitalismen
En kærlighedshistorie 2012

A Christmas Carol
Premiere

06/11

Premiere

20/11
Premiere

13/11

Premiere

06/11
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dokumentar aCtion/sCienCe FiCtion

animation/adventure/FamilieFilm

Årets julefrokost hos autoværkstedet Holgers Auto står for døren, og alle i 
det hyggelige værksted glæder sig gevaldigt. Det gælder også den nyan-
satte værkfører Anders Bo (Thomas Voss), der efter de første ti snaps 
ikke kan lade være med at falde for alle de skøre og skæve eksistenser; 
ikke mindst Holgers (Dick Kaysø) datter Amalie (Julie Ølgaard), der bliv-
er skarpt bevogtet af den retarderede og hårdtslående fejedreng Buller 
(Kim Bodnia). Julefrokosten er ny komedie med Thure Lindhardt og 
Mick Øgendahl af instruktøren bag Blå mænd.

Den kontroversielle dokumentarist Michael Moore har aldrig været 
bange for at gå i kødet på de mægtigste personer i USA, fra bilgi-
ganten General Motors i Roger & Me (1989) til selveste ekspræsident 
George W. Bush i Fahrenheit 911 (2003).
Denne gang kaster Moore sit både skrappe og humoristiske blik på intet 
mindre end den amerikanske økonomi og viser bagsiden af markedsøko-
nomien i landet. Kapitalismen: En kærlighedshistorie er kulminationen af 
hans tidligere værker på 20-årsjubilæet for debuten med Roger & Me.

I 2012 forudsiger man, at jorden snart vil gå under, men regeringen 
vælger at holde dette hemmeligt. Men snart er det for sent. 

Instruktøren Roland Emmerich har tidligere underholdt os med 
dommedagsvisionerne Independence Day (1996) og The Day After 
Tomorrow (2004).

A Christmas Carol er en klassisk fortælling af Charles Dickens. 
Eventyret om Ebenezer Scrooge, der juleaften genoplever sit livs 
gerninger på godt og ondt vender tilbage - denne gang i en animeret 
version med selveste Jim Carrey i hovedrollen.

Filmen er instrueret af Robert Zemeckis, der også stod bag juleeven-
tyret Polarekspressen (2004).

premierer i november

næstemåned    /
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coco før chanel
antal stemmer: 54

sherlock holmes
antal stemmer: 5286.4%

89.8%

86,4%

avatar
antal stemmer: 195

læs om flere
kommende film på 
www.kino.dk

The Twilight Saga
New Moon

Luftkastellet 
der blev sprængt

Premiere

20/11
Premiere

27/11
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romantik/tHriller/teenageFilm tHriller

I New Moon er Kristen Stewart og Robert Pattinson tilbage som 
Bella Swan og Edward Cullen i fortsættelsen til Twilight. Stephenie 
Meyers roman er denne gang filmatiseret af Chris Weitz - instruk-
tøren bag About a Boy (2002) og Det Gyldne Kompas (2007).

Luftkastellet der blev sprængt er sidste del af Stieg Larssons Millen-
nium-trilogi, som følger efter Mænd der hader kvinder og Pigen der 
legede med ilden. Michael Nyqvist og Noomi Rapace er atter at se i 
rollerne som Mikael Blomkvist og Lisbeth Salander.

de mest ventede vinterfilm
på www.kino.dk
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istorien om Carl Fredericksen kunne 
ikke være fortalt bedre, smukkere 
eller mere klart med levende skue-
spillere i real-optagelser. Pixars Op 

er et af de efterhånden hyppigere eksem-
pler på, at animationsfilmen giver den tradi-
tionelle, fotograferede realfilm baghjul. Og 
hvorfor ikke? Hvorfor mener de fleste filmfolk 
- kritikere, producenter, tilskuere - at levende 
billeder alene skal være levende fotografier - 
mens grafiske film, tegnede og animerede, er 
noget, man nævner i en høflig bisætning eller 
betragter som kulørt, barnlig underholdning 
uden dybde.
Sandheden er en anden, men den har altid 
været ilde hørt, for det er åbenbart provoker-
ende for hele den etablerede filmbranche. 
Tænk hvis en del af de mange, kedsommelige 
realfilm med dårlige skuespillere i middelmå-
dig instruktion blev afløst af animerede, graf-
iske film, der fortalte de samme eller bedre 
historier med originalitet og styrke? Person-
ligt ville jeg elske det, ikke fordi der er noget 
galt med realfilmen, men fordi de store ani-
merede film kan så meget andet.
Walt Disney havde set mulighederne for over 
70 år siden, og det var derfor, han søsatte sit 
halsløse projekt: en tegnefilm i spillefilmlængde. 
Snehvide og de syv dværge er fra 1937, men 
den vises stadig, og den er ikke forældet. De 
bedste animerede film holder nemlig længere 
end deres fotograferede samtidige.
I dag er der en håndfuld kunstnere, der løfter 
arven. De amerikanske Pixar-studier danner 
fortrop, skarpt forfulgt af Ghibli-folkene fra 

tv-vært

Jacob
Stegelman

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

Klummen er udelukkende et udtryk 
for skribentens egen holdning.

månedens klummeskribent Jakob 
stegelmann er redaktør og vært 
på DR’s tv-program Troldspejlet, 

der omtaler film, computerspil, 
bøger og tegneserier. det har han 

været siden 1989. han er søn af 
tidligere filmanmelder på Berling-
ske tidende, Jørgen stegelmann, 

og han har selv skrevet om film og 
computerspil for Berlingske og Bt 
samt været forfatter og redaktør 
på en lang række tidsskrifter om 

film. Jakob stegelmann modtog i 
1998 Børnebibliotekarernes kultur-
pris, og i 2006 fik han på d3expo-
messen som den første computer-

spilsprisen nordic-Game.

animeret 
magi
H

Japan og englænderne fra Aardman. Alle tre 
studier ledes af kompromisløse kunstnere, 
hvis værker er blevet en del af vores kultur. 
Kunstnere, der ikke kunne drømme om at ud-
trykke sig med almindelige film.
Men også de mere fotorealistiske, grafiske 
film vinder frem - og også der mærker man 
den etablerede filmbranches angst. Det blev 
nærmest betragtet som “forkert”, at man la-
vede computeranimerede mennesker i Final 
Fantasy og Beowulf - men helt ærligt, hvor-
for forkert? Skulle malerkunstens store have 
droppet at male portrætter, da fotografiet 
blev opfundet?
Dette efterår bliver sandsynligvis et skridt i 
den rigtige retning. Udover Pixars Op skal vi 
opleve Ghiblis nyeste mesterstykke Ponyo af 
Hayao Miyazaki og James Camerons bane-
brydende Avatar. Tre film, der bruger meget 
forskellig animationsteknik til at fortælle 
særdeles anderledes historier - med sjæl, 
overbevisning, langtidsholdbarhed og en uni-
versel gennemslagskraft, de realfilmene kun 
se misundeligt på, men intet stille op mod.

månedens filmklumme

kluMMe#7    /



Annonce

MARIA BONNEVIE, skuespiller 
og gl. elev på Ærø Højskole

”Jeg tror, at det var det lykkeligste 
halve år i mit liv. Vi arbejdede hele 
tiden med musik og teater, cyklede 
rundt i brostens-idyl og gik ved ha-
vet. Det var dejligt. Her mødte jeg 
en lærer jeg senere læste med på 
teaterskolen og det var mødet med 
ham, som gjorde at jeg bestemte 
mig for at blive skuespiller” 

IBEN HJEJLE, skuespiller 
og gl. elev på Ærø Højskole

”Ærø Højskole åbnede på mange måder 

mine øjne for fi lmen og dens verden, hvor 

jeg selv var aktør. Der er højt til himlen 

på Ærø. Højere end man tror. Og der er et 

nærvær på skolen, som jeg ofte ønsker mig 

tilbage i”
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SARA GRABOW, Sanger/kom-

ponist og gæsteunderviser 

på Ærø Højskole

”At opholde sig på Ærø 

Højskole er et skønt afbræk 

i hverdagen, som jeg kender 

den. Skolen emmer af at-

mosfære, fællesskabsfølelse 

og kreativitet. Omgærdet 

af smukke rammer, kæmpe 

udsigt over øhavet og højt 

til himlen. Det er med til at 

sætte standarden for fordy-

belse og personlig udvikling, 

som jeg oplever eleverne 

udnytter i rasende fart.”

LEVERANDØR TIL DANSK FILM OG MUSIK

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