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Hvad har julefi lm og katastrofefi lm til fælles? 
Ikke meget, tænker du nok. Men de to fi lmgenrer har dog én ting, der er ens. Kaos.

Kaos forstået i julefi lm som travlheden og de forventninger, der præger højtiden, inden familien 
samles, og hyggen for alvor kan sætte ind. Tag nu bare den nye danske folkekomedie Julefro-
kosten. Her samles medarbejderne på et autoværksted til den årlige julefrokost, hvilket ender i 
et fordrukkent julekaos af de helt store.

Julefi lmens kaos er som regel komisk, mens kaos i den mere alvorlige ende er forbeholdt 
katastrofefi lmsgenren. Her forekommer de kaotiske tilstande i endnu større skala, fra bræn-
dende højhuse til altopslugende fl odbølger. Månedens bidrag i genren er 2012, som tager 
samtlige katastrofer og ganger dem med 100. Vi har lavet en top 10 over genrens perler.

Filmselskaberne følger tydeligvis storcentrene og hovedgadernes dekoratører og er tidligt ude 
med deres julefi lm, for november har premiere på en anden julehistorie, nemlig animationsfi l-
men A Christmas Carol, som er baseret på Dickens klassiker Et juleeventyr. Helt normal anima-
tion er det ikke, der er nærmere tale om animerede skuespillere, hvilket Jim Carrey fortæller 
mere om inde i magasinet. Gummiansigtet Carrey står ikke for det eneste højtidsinterview i 
dette nummer af kino.dk, for vi har også mødt Anders W. Berthelsen fra Julefrokosten.

Når vi skriver Robert Pattinson, hvad tænker du så? Ham den lækre fra Twilight, naturligvis. 
Toeren New Moon rammer nu biograferne, og det fantastiske teenagefænomen skal selvføl-
gelig ikke gå vores læsere forbi. Vi sætter fokus på Pattinson som fremtidens superstjerne, og 
fi lmanmelder Frederikke Lett skriver om sine egne ungdomsidoler og yndlingsteenagefi lm i 
månedens klumme.

En af månedens mest ventede fi lm er den afsluttende del af Millennium-trilogien: Luftkastellet 
der blev sprængt. Men ud over Lisbeth Salanders sidste udfoldelser på det hvide lærred, kan 
du allerede nu begynde at glæde dig til andre storfi lm næste år, som vi præsenterer et udvalg 
af. Her er bl.a. tale om den syvende Harry Potter-fi lm, en Tim Burton-version af Alice i Eventyr-
land, efterfølgeren til Iron Man og mange, mange fl ere.

Rigtig god fornøjelse!
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katastrofalt 
fi lmkaos i julen

kino.dk har fem forskellige
forsider i november!
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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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Nyheder & tiltag på Danmarks bedste fi lmsite

Kino.dk    /

invitér dine venner med i biografen via vores Facebook-applikation

invitér dine venner 

September 200910

pErsonligE 
AnBEFAlingEr 
PÅ WWW.kino.dk
Find de fi lm der passer til lige præcis dig

Nu kan du få personlige fi lmanbefalinger som bruger på kino.dk. 
anbefalingerne er baseret på, hvor mange stjerner fra 1-6, du har givet forskel-
lige fi lm på sitet, og jo fl ere fi lm du har anmeldt, jo mere præcise bliver dine 
anbefalinger af både aktuelle og kommende biograffi lm. Dine personlige anbe-
falingerne baseres på dine egne anmeldelser sammenholdt med andre bruger-
profi ler, der ligner dig på kino.dk.

alt du skal gøre er at oprette dig på www.kino.dk, og hvis du allerede 
har en profi l, er det blot at rate løs og fremover blive guidet til skrædder-
syede fi lmoplevelse.

4 nyE 
BiogrAFEr 
PÅ WWW.kino.dk
Kino.dk byder velkommen til endnu fl ere biografer på sitet. 
udover de i forvejen 19 biografer på sitet kan man nu også 
fi nde programmet og bestille billetter til:

•  Baltoppen Bio 1-2
•  Gladsaxe Bio
•  Kulturhuset Viften
•  Værløse Bio

Det giver i alt 23 biografer fra København til aalborg på 
www.kino.dk, som dermed kommer et skridt nærmere målet 
om nem adgang til billetter hos så mange biografer som over-
hovedet muligt.

Vi håber, i vil tage godt imod de fi re nye biografer på kino.dk.
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Filmnyheder & gossip

FilMbuzz    /

Frygtelig lykkelig er danmarks bud på en oscar
En komité nedsat af Det Danske Filminstitut og fi lmbranchens organisationer har udvalgt 
henrik ruben genz’ fi lm Frygtelig lykkelig som årets danske kandidat til den næste Oscar-
uddeling. Komediedramaet, der er baseret på Erling Jepsens roman af samme navn, blev 
sidste efterår fl ot modtaget af både anmelderne og publikum, og er også solgt til bio-
grafdistribution i USA, hvilket kan øge dens chance for at ende blandt de fem nominerede 
i kategorien Best Foreign Language Film. Sidste års danske indstilling var To verdener, der 
ikke fi k plads blandt de endelige fem nominerede fi lm. Nomineringerne offentliggøres den 
2. februar, og selve Oscar-kåringen fi nder sted den 7. marts.

susanne Bier 
hævner sig
Danmarks mest sælgende instruktørs næste 
fi lm, Hævnen, bliver netop nu optaget i Dan-
mark og Kenya. På rollelisten ses Ulrich Thom-
sen, Mikael Persbrandt og Trine Dyrholm. 
Hævnen handler om den i London bosatte 
Claus (Thomsen), der pludselig mister sin 
kone og derfor vender hjem til Danmark med 
sin tolvårige søn. Her krydser deres spor sn-
art et par (Dyrholm og Persbrandt), og de to 
familiers to drenge knytter et stærkt vensk-
ab. Men tingene udvikler sig skævt og kører 
sikkert, men voldsomt af sporet. Ud ad de 
gode hensigter spirer ondskaben langsomt, 
og snart står grusomme katastrofer i kø bag 
ryggen på de intetanende forældre. ”Det 
starter med gode hensigter, men bliver til 
brutal ondskab”, lyder beskeden fra frk. Bier.

TorsdAg 
Er dEn 
nyE FrEdAg 
I BIOGRAFEN 
Fredag har i mange år betydet nye fi lm på 
programmet, men det ændres fra den 7. 
januar 2010. 
Nye fi lm vil fremover få premiere om torsda-
gen, og ændringen skal naturligvis resultere i 
en længere biografweekend og dermed fl ere 
gæster i alle biografer landet over. Andre 
lande i Europa benytter allerede i dag andre 
premieredage end fredage. I Holland er pre-
mieredagen torsdag, og i både Frankrig og 
Belgien er onsdagen den faste premieredag. 
Baggrunden for beslutningen skal ses i ønsket 
om at lette presset en smule på biograferne, 
hvor man pt. ser mange udsolgte forestill-
inger i weekenden. Undtagelsen er de store 
amerikanske fi lm, der får verdenspremiere 
på samme tid, og altså først kan få premiere 
den dag fi lmselskabet har besluttet.

spider-Man 3
spin-off 
Skurken fra Spider-Man 3 får hovedrollen 
i sin egen fi lm, Venom. Den skræmmende 
Venom, som gav Spider-Man kamp til stre-
gen, skal dog ikke længere være skurk, men 
derimod en antihelt, der ender med at blive 
de uskyldiges beskytter. Eddie Brock, som er 
Venom’s alias, debuterede i 1986 og er siden 
blevet en populær skikkelse i Marvels teg-
neserieunivers. Venom har endnu ingen fast 
premieredato, men det forlyder, at fi lmen 
kommer engang i 2012.

2. februar, og selve Oscar-kåringen fi nder sted den 7. marts.
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FilMbuzz

Den kun 23-årige brite Robert Pattinson er endnu ikke særlig 
kendt i Danmark, men i Amerika er Twilight-stjernen på rekord tid 
blevet intet mindre end et fænomen. Hans popularitet kan sam-
menlignes med Leonardo DiCaprios i Titanic-dagene, hvilket blev 
bekræftet, da Oscar-showet tilpassede programmet for at give 
ham taletid og dermed fik gaflet alverdens sukkende teenagepiger. 
Før rollen som verdens smukkeste vampyr Edward Cullen i Twilight 
medvirkede Pattinson i Harry Potter og Flammernes Pokal, men 
ellers er CV’et kort. Fremtiden ser dog travl ud med bl.a. resten af 
Twilight Sagaen og en western med Hugh Jackman.     

Robert Pattinson er premiereaktuel i 
The Twilight Saga: New Moon

Hold øje med

robert 
pattinson
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FilMbuzz

Du kender måske termen Mockumentary, og du har højst sandsynligt 
brugt formuleringen Blockbuster eller B-fi lm fl ere gange… men ved 
du egentlig, hvad disse betegnelser betyder? 

Blockbuster
amerikansk betegnelse for fi lm lavet for store budgetter og med 
enorm økonomisk succes. 

oprindeligt betød ordet en kæmpe bombe under anden 
Verdenskrig, men i underholdningsbranchen blev udtrykket 
adopteret til de populære teaterstykker der skabte kø ”rundt 
om blokken”. Med steven spielbergs Dødens gab i 1975 blev 
termen for første gang brugt som en del af markedsføringen i 
medierne, og med denne fi lm blev det uoffi cielle indtjenings-
beløb for en Blockbuster sat til at være 100 mio. dollars. i dag er 
der dog intet fast beløb at defi nere ud fra.

Mockumentary
Filmgenre der, på trods af en fi ktiv handling, benytter doku-
mentarfi lmens virkemidler, så publikum tror, at de ser virkelige 
begivenheder med virkelige mennesker. oftest er en mocku-
mentary en sjov fi lm, som Borat eller This is Spinal Tap, selvom 
også seriøse emner er blevet behandlet af eksempelvis Peter 
Jackson i Forgotten Silver. 

B-fi lm
en fi lm lavet for begrænsede økonomiske midler og uden større 
ambitioner end at underholde. 

termen B-fi lm opstod i 1930erne, men slog først igennem i Hol-
lywoods gyldne periode i 1940erne. Dengang kørte biograferne 
altid dobbeltprogrammer (double feature shows) bestående af en 
hovedfi lm og en sekundær fi lm. Den sekundære fi lm blev kaldt for 
B-fi lmen. Denne var kortere, havde ingen stjerner med, var altid en 
genrefi lm, blev ignoreret af kritikkerne og havde et meget lille bud-
get. Dobbeltprogrammet eksisterer nærmest ikke længere, men 
via tv og dvd lever B-fi lmene videre.  

Mockbuster & Knockbuster
Film lavet for et lille budget, men med store ambitioner. Via en 
næsten identisk titel og et næsten identisk plot med en aktuel 
Blockbuster kan Mockbusters eller Knockbusters ride på Block-
busterens bølge. et eksempel er Transmorfers der udkom direkte 
på dvd samtidig med Transformers havde biografpremiere. Forskel-
len mellem Mockbusters og Knockbusters er, at den førstnævnte 
tenderer til at have en komisk vinkel. 

Om Lars von Trier er blevet inspireret af 
månedens aktuelle fi lm, 2012, vides ikke, 
men faktum er, at landets mest berygtede 
instruktør skal instruere en katastrofefi lm, 
om en planet som kommer faretruende 
tæt på jorden. Lars von Triers skriver selv 
manuskriptet, og ifølge ham selv og Peter 
Aalbæk Jensen er det slut med lykkelige 
slutninger og afklippede kønsdele - der 
skulle endda blive plads til en smule ro-
mantik. Titlen bliver Melancholia, hvilket 
er navnet på planeten. 

”Her er Per, Postmand Per, i sin bil, med 
sin lille kat Emil”… kommer snart til at 
tone henover de store lærreder som fi lm 
- og dette i et nyt CGI-format (comput-
eranimation) og endda i 3D. Handlingen 
skulle eftersigende være inspireret af 
talentshow-sensationerne Susan Boyle 
og Paul Potts pludselige berømmelse, 
da historien bliver, at Per medvirker i et 

talent-show og opnår popidol-
status. Simon Cowell (dom-

mer i Britains Got Talent 
og Idol) vil desuden 
inspirere til en af fi gur-

erne, og katten Emil 
får sit helt eget 
side-plot. 

gEnrEsKiFT 
For dAnsK FilMs 
EnFAnT TErriBlE 

posTMAnd pEr 
hAr X-FAcTor

EnFAnT TErriBlE EnFAnT TErriBlE 

KEnd din 
FilM-SLANG

November 2009
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får sit helt eget 
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DE MEST sexede
FilMbuzz

dE To 
hoBBiT-FilM 
ForBlivEr Tro 
Mod ForlæggET 

Det engelske filmsite Empire har bedt alverdens 
filmfans fortælle, hvem der er verdens mest sexede 
skuespillere og skuespillerinder. Her er resultatet:

Johnny Depp 01
robert Pattinson 02  

robert Downey Jr. 03
Brad Pitt 04 

christian Bale 05 

01 Megan Fox   
02 angelina Jolie  
03 emma Watson 
04 scarlett Johansson 
05 Zoe saldana 

01

01

02

02

03

03

04

04

05

05

Zoe saldana 

04

05

Selveste Gandalf, Sir Ian McKellen, delte 
for nyligt ud af lidt ny information om Gul-
liermo del Toros kommende to-delte fi l-
matisering af Hobbitten. Ringenes Herre-
eventyret fortsætter ifølge McKellen på 
helt autentisk vis, da den nye instruktør, 
ligesom Peter Jackson gjorde, har afsat 
oceaner af tid til en detaljerig og kom-
promisløs produktion. Vigtigst af alt afs-
lørede McKellen, at der ikke vil blive om-
struktureret i den originale fortælling for 
at bringe karakterer fra Ringenes Herre-
fi lmene ind i fi lmene. Indtil videre
tæller gengangerne kun McKellen selv og 
Andy Serkis som Gollum, fortæller den 
engelske skuespiller. Om Hugo Weaving 

vender tilbage i sin rolle som Elrond 
vides endnu ikke. Hobbitten del 1 
får premiere i 2011. 
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Titel premiere genre side
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Premierer i November

AKTUEllEfilm    /

Læs om flere kommende film påwww.kino.dk
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6 - Den film SKAL jeg bare se!
5 - Helt sikkert - jeg glæder mig!
4 - Hvorfor ikke, den ser god ud
3 - Jeg venter til den kommer på dvd
2 - Ikke lige min kop te
1 - Aldrig i livet!

Buzz-o-meter
Giv din vurdering på kino.dk

Buzz-o-meteret er et udtryk for, hvor meget danskerne glæder sig til 
en bestemt film. Det udregnes som et gennemsnit af, hvor meget 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%

2012
Læs omtalen på side 23
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Den årlige julefrokost hos autoværkstedet Holgers Auto står for døren, og alle i det 
hyggelige værksted glæder sig gevaldigt. Det gælder også den nyansatte 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) dat-
ter Amalie (Julie Ølgaard), der bliver skarpt bevogtet af den retarderede og hårdt-
slående fejedreng Buller (Kim Bodnia). 

Traditionen tro går julefrokosten fuldstændig amok, alle smider deres hæmninger, 
og hverdagens små stridigheder blusser for alvor op. Samtidig har Anders Bo en 
hemmelig plan, der sætter hans popularitet hos sine nye venner og nyfundne kær-
lighed til Amalie på spil.

Instruktøren Rasmus Heide, der stod bag den populære Blå mænd (2008), har 
samlet et imponerende hold af de dygtigste skuespillere i Danmark, og ud over de 
allerede nævnte er Anders W. Berthelsen, Martin Brygmann og komikeren Mick 
Øgendahl med i fi lmen.

Læs interview med Anders W. Berthelsen på side 44

originAl TiTEl 

Julefrokosten

insTrUKTør
Rasmus Heide

sKUEspillErE
Thomas Voss
Anders W. 
Berthelsen
Dick Kaysø, 
Julie Ølgaard
Kim Bodnia, 
Mick Øgendahl
Martin Brygmann

lAnd
Danmark

prodUKTionsår
2009

spillETid
86 min.

julefrokosten
Julesjov på værkstedet

PreMiere

06/11

Foto © Fridtjhof Film

211
stemmer

80%

KOMEDIE
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A Christmas Carol er en klassisk fortælling af Charles Dickens, der på dansk er 
kendt som Et juleeventyr. Eventyret handler om Ebenezer Scrooge, der juleaften 
genoplever sit livs gerninger på godt og ondt. Scrooge vender her tilbage i en ani-
meret version med selveste Jim Carrey i hovedrollen. 

Instruktøren Robert Zemeckis står ikke tilbage for sin mere kendte kollega Steven 
Spielberg, når det kommer til populære og underholdende blockbuster-succeser. I 
1980erne arbejdede de to sammen på Tilbage til fremtiden-fi lmene, og med Forrest 
Gump i 1994 viste Zemeckis, at han sagtens kunne stå på egne ben. 

I 2004 skabte han Polar-ekspressen, som benyttede en lignende animationsteknolo-
gi, som kan sammenlignes med A Christmas Carol. Teknologien er blevet opdateret 
til hans nye julefi lm, og der er mulighed for at se fi lmen i 3D i udvalgte biografer.

Læs interview med Jim Carrey på side 32

originAl TiTEl 

A Christmas Carol

insTrUKTør
Robert Zemeckis

sKUEspillErE
Jim Carrey
Gary Oldman
Michael J. Fox
Colin Firth
Robin Wright Penn
Cary Elwes

lAnd
USA

prodUKTionsår
2009

spillETid
97 min.

A christmas carol
Et juleeventyr med Jim Carrey

PreMiere

06/11

Foto © Disney Pictures

86
stemmer

83%

FAMILIEFILM

FANTASY
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Japansk 
Oscarvinder

500 dage 
med kærlighed

Daigo Kobayashi (Masahiro Motoki) er en passioneret cellist i et 
orkester, der netop er blevet opløst, og han står nu uden job. Daigo 
beslutter sig for at rejse med sin kone fra Tokyo og hjem til sin 
fødeby, hvor hans mor har efterladt ham et hus, for at søge arbejde 
og starte et nyt kapitel i sit liv. 

I avisen støder han på en stillingsannonce benævnt ’sidste afgang’ 
i den tro, der er tale om et rejsebureau. Han erfarer imidlertid, at 
stillingsbetegnelsen dækker over en ganske anden profession, 
bedemand. 

Departures er en fortælling om ære og respekt og en hyldest til 
mennesket og livet. Den vandt Oscaren for Bedste udenlandske fi lm 
fra 2008.

(500) Days of Summer er en skæv og varm kærlighedshistorie om 
en uheldig og håbløs romantiker, Tom (Joseph Gordon-Levitt), 
der lever som tekstforfatter til alverdens lykønskningskort. Tom er 
forblændet af hans store kærlighed, Summer (Zooey Deschanel), 
og hans verden ramler derfor sammen, da hun dropper ham. Filmen 
er fortalt ganske særligt, idet den hopper frem og tilbage imellem 
forskellige 500 dage før, under og efter forholdet til Summer.

Da (500) Days of Summer blev vist på Sundance Film Festival, tog 
den både publikum og den amerikanske presse med storm. Joseph 
Gordon-Levitt, der har spillet biroller i en lang række fi lm som 10 
Things I Hate About You (1999) og G.I. Joe: The Rise of Cobra 
(2009), står over for sit store gennembrud med fi lmen, og Zooey 
Deschanel er bl.a. kendt fra Jim Carrey-fi lmen Yes Man (2008).

DRAMA ROMANTIK/DRAMA

departures (500) days of summer

originAl TiTEl 

Okuribito

insTrUKTør
Yôjirô Takita

sKUEspillErE
Masahiro Motoki

Tsutomu Yamazaki
Ryoko Hirosue

Kazuko Yoshiyuki

lAnd
Japan

prodUKTionsår
2008

spillETid
131 min.

originAl TiTEl 

(500) Days of Summer

insTrUKTør
Marc Webb

sKUEspillErE
Joseph Gordon-Levitt

Zooey Deschanel
Geoffrey Arend

Chloe Moretz

lAnd
USA

prodUKTionsår
2009

spillETid
97 min.

88
stemmer

86.2%
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I 2009 bekræfter et hold af videnskabsmænd over for klodens ledere, at verden, 
som vi kender den, snart vil ophøre. I 2012 har statsledere over hele verden lagt en 
plan for at redde så meget af menneskeheden som muligt, men desværre kan ikke 
alle blive reddet.

Da Jackson Curtis (John Cusack) og hans to børn tager på en familietur til Yellow-
stone, støder de på et kæmpemæssigt forskningscenter i en tørlagt sø og afslører 
hemmeligheden om den kommende apokalypse, som regeringen har gemt for 
offentligheden. Jackson må tage sagen i egen hånd, mens han desperat forsøger at 
redde både sig selv og hans familie, alt imens han oplever jordskælv, vulkanudbrud, 
tsunamier og et hav af andre naturkatastrofer.

2012 er en katastrofefi lm af genreeksperten Roland Emmerich. Den tyskfødte Holly-
wood-instruktør har før lavet storfi lm som Independence Day (1996) og The Day after 
Tomorrow (2004). På rollelisten til hans nyeste produktion fi nder vi John Cusack kendt 
fra High Fidelity (2000) med Iben Hjejle, Woody Harrelson, som vi så i komedien Semi-
Pro sidste år, og Amanda Peet fra bl.a. den anerkendte politiske fi lm Syriana (2005). 

Læs kino.dk’s top 10 over katastrofefi lm på side 42

originAl TiTEl 

2012

insTrUKTør
Roland Emmerich

sKUEspillErE
John Cusack
Woody Harrelson
Chiwetel Ejiofor
Amanda Peet
Thandie Newton
Danny Glover

lAnd
USA

prodUKTionsår
2009

spillETid
158 min.

2012
Den ultimative katastrofe

PreMiere

13/11

Foto © Sony Pictures

323
stemmer

90%

SCI-FI

ACTION
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Mesteranimatorens 
H.C. Andersen-fortolkning

Moralsk 
splittelse

Ponyo på klippen ved havet trækker veksler på H.C. Andersens Den 
lille havfrue, men er alligevel helt sin egen. Filmen handler om en ung 
dreng, der bliver ven med en mærkeligt udseende guldfi sk, som han 
kalder Ponyo. Ponyos største ønske er at leve blandt menneskene 
med den fyr, hun holder af. Men havets kræfter - og de antager 
mange former - gør deres for at holde hende fra landjorden. Og som 
om det ikke var nok: Ponyos egensindighed sætter en ældgammel 
forbandelse fri. Pludselig er hele verden i fare.

Den japanske animationsinstruktør Hayao Miyazaki har før skabt 
visuelt bjergtagende fabler som Chihiro og heksene (2001), og med 
Ponyo på klippen ved havet er han klar med en opfølger, der allerede 
har slået instruktørens egne rekorder på det amerikanske marked, 
hvor fi lmen blev udsendt i august.

Filmen vises med danske stemmer.

Hannah Maynard (Kerry Fox, Intimacy, 2001), en anklager ved dom-
stolen i Haag, overtaler en ung bosnisk kvinde (Anamaria Marinca) 
til at vidne mod en formodet krigsforbryder. Midt i de modstridende 
politiske interesser og truslerne fra bosnisk-serbiske nationalister 
opdager hun, at hendes modstandere ikke kun sidder på anklage-
bænken over for hende, men også fi ndes i egne rækker. Hannah 
står over for sit livs retssag, men er splittet mellem sin stærke tro på 
systemet og sin loyalitet over for vidnet.

Hannahs valg blev vel modtaget ved Berlins fi lmfestival i år. Den fi k 
hele tre priser og var nomineret til Guldbjørnen. Desuden modtog 
den en pris et andet sted i Tyskland, nemlig på Münchens fi lmfes-
tival. Instruktør Hans-Christian Schmid har tidligere blandt andet 
lavet fi lmene Crazy (2000) og Requiem (2006), som begge fi k dansk 
biografpremiere.

ANIMATION/FAMILIEFILM DRAMA

62
stemmer

88.6%

ponyo på klippen ved havet hannahs valg

originAl TiTEl 

Gake no ue no Ponyo

insTrUKTør
Hayao Miyazaki

dAnsKE sTEMMEr
Klara Kraft 

Jacob Garde
Sofi e Gråbøl

Cecilie Stenspil

lAnd
Japan

prodUKTionsår
2008

spillETid
103 min.

originAl TiTEl 

Sturm

insTrUKTør
Hans-Christian Schmid

sKUEspillErE
Kerry Fox, Anamaria Marinca

Bent Mejding, Jesper Christensen
 Rolf Lassgård

lAnd
Tyskland, Danmark, Holland

prodUKTionsår
2009

spillETid
110 min.
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I New Moon er Bella (Kristen Stewart) knust over sin vampyrkæreste Edwards 
(Robert Pattinson) pludselige bortrejse, men hun fi nder trøst i sjælen, da hun 
indleder et varmt venskab med den uimodståelige Jacob Black (Taylor Lautner).

Pludselig fi nder hun sig draget ind i en verden af varulve, vampyrernes svorne døds-
fjender, og hendes loyalitet bliver sat på prøve.

Den første fi lm Twilight (2008) blev en kæmpesucces blandt alverdens teenagere, 
især på grund af de to unge stjernefrø Kristen Stewart og Robert Pattinson, der 
spiller hovedrolleparret. New Moon er baseret på den anden bog i Twilight-trilogien 
af Stephenie Meyer, der på dansk hedder Nymåne.

Læs mere om Robert Pattinson i Buzz på side 14

originAl TiTEl 

The Twilight Saga: New Moon

insTrUKTør
Chris Weitz

sKUEspillErE
Kristen Stewart
Robert Pattinson
Taylor Lautner

lAnd
USA

prodUKTionsår
2009

new Moon
Twilight-sagaen fortsætter

PreMiere

20/11

Foto © Nordisk Film

4108
stemmer

95,1%

ROMANTIK

FANTASY
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Ikke siden Harry Potter har en bog-serie 
grebet så mange unge som Twilight, 
og ikke siden The Beatles har så mange 
amerikanske piger skreget i vilden sky. 
Stephenie Meyers første bog udkom i 
2005, den sidste og fjerde i 2008. Alle 
blev kæmpe bestsellers, og popula-
riteten voksede med fi lmatiseringen 
fra 2008 til fænomenstørrelse. Pigerne 
sov udenfor billetlugerne før den første 
fi lm, og efterfølgeren er allerede længe 
før premieren i USA udsolgt de fl este 
steder. Medierne kalder de superde-
dikerede fans alt fra fanpires, Twi-fans, 
Twilighters til Twi-moms. Det er primært 
det feminine køn, der har taget bølgen 
til sig, da serien på seriøs vis behandler 
emner som fristelse, selvbeherskelse, 
gammeldags værdier og det at være en 
usikker og følsom teenager - og selvføl-
gelig meget smukke vampyrer.

Twilight
et fænomen 

TwilighT
KonKUrrEncE
vind En lg MoBil
BlAcK lABEl sEriEs Bl20

BL20 er en slider-mobil med berøringsfølsomme taster til navigering. Du får 
hurtigt adgang til dine favoritfunktioner med genvejstasten til widgets. Med 
skydetastaturet kan du hurtigt og nemt kommunikere med dine venner. tele-
fonen er udstyret med 5-megapixel-kamera, så du kan tage skarpe billeder, 
du kan dele med dine venner via Bluetooth.

1 x 1. præmie LG Black Label Series BL20 slider-mobil 

og 2 fribilletter til New Moon
9 x 2. præmie 2 fribilletter til New Moon

For at vinde i konkurrencen skal du besvare følgende spørgsmål:

hvad hedder forfatteren bag Twilight-bøgerne?
1 stephenie Meyer   2 J.K. rowling   3 christopher Paolini

send en sms til 1225 med et af følgende svar:  

kino 1, kino 2 eller kino 3

svaret skal være modtaget senest den 15. november 2009.
Det koster 5 kr. pr. sms + almindelig trafi k takst at deltage. Du kan deltage 
max 3 gange pr. dag. Der er 14 dages fortrydelsesret.
Vinderen får direkte besked pr. sms.
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Finanskrise 
a la Michael Moore

Den franske 
American Beauty

Michael Moore er tilbage med en ny opsigtsvækkende fi lm om det, 
han har brugt hele sit liv på at undersøge. Kapitalismen - En kær-
lighedshistorie tager fat på, hvad fi nans- og erhvervssektorens store 
dominans i amerikansk kultur betyder for den almindelige amerikaner 
- og for resten af verden. Han trænger ind i Washingtons politiske 
centrum, han afslører metoderne fra det fi nansielle epicenter på 
Manhattan, og han er selvfølgelig til stede hos de amerikanere rundt 
om i USA, som er de uskyldige ofre for pengemændenes griskhed. 

Den kontroversielle dokumentarist Michael Moore har med sine 
propagandistiske og dybt underholdende fi lm som Bowling for Col-
umbine (2002) og Fahrenheit 9/11 (2004) sat fokus på urimeligheder 
og politisk svigt i det amerikanske samfund.

Rémi Bezançons episke familiedrama spænder mellem årene 1988 
og 2000 og udspiller sig på fem forskellige dage i fem forskellige 
menneskers liv. Netop disse dage kendetegner afgørende brydnings-
punkter i deres tilværelse - et øjeblik, hvor alt forandres for evigt. Og 
deres handlinger får konsekvenser, der ligger langt udenfor deres 
kontrol. Men for dem alle er det første dag i resten af deres liv.

Første dag i resten af dit liv er et familiedrama med Marc-André 
Grondin, der er kendt fra anden del af Steven Soderberghs to Che-
fi lm fra 2008, og Jacques Gamblin, som vandt prisen som bedste 
mandlige skuespiller i Berlin i 2002 for fi lmen Laissez-passer.

Filmen er blevet kaldt for ”den franske American Beauty” og ligger i 
forlængelse af fi lmstilen, vi kender fra multiplotfi lmene Magnolia og 
Crash. Den har desuden vundet tre César-priser.

DOKUMENTAR DRAMA

Kapitalismen -
En kærlighedshistorie

Første dag 
i resten af dit liv
Første dag 
i resten af dit liv
Første dag 

originAl TiTEl 

Capitalism: A Love Story

insTrUKTør
Michael Moore

lAnd
USA

prodUKTionsår
2009

spillETid
120 min.

originAl TiTEl 

Le Premier jour du reste de ta vie

insTrUKTør
Rémi Bezançon

sKUEspillErE
Marc-André Grondin

Jacques Gamblin

lAnd
Frankrig

prodUKTionsår
2008

spillETid
114 min.
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Frygt ikke våbnet, 
men hånden der fører det

Kæmp 
for kærligheden

Ninja Assassin følger Raizo, en af de mest frygtede lejemordere i 
verden. Den mystiske Ozunu-klan har trænet ham, siden han var en 
lille dreng fra gaden. Han er dog stadig traumatiseret efter klanens 
brutale henrettelse af sin ven, så en dag forsvinder Raizo sporløst. 
Nu venter han, mens han gør sig klar til sin hævn.

Hovedrollen Raizo spilles af popstjernen Rain, der var med i Speed 
Racer sidste år, og på rollelisten fi nder man også Naomie Harris fra 
de to Pirates of the Caribbean-efterfølgere (2006-07) og Rick Yune, 
som vi kender fra The Fast and the Furious (2001) samt James 
Bond-fi lmen Die Another Day (2002).

Ninja Assassin er instrueret af James McTeigue (V for Vendetta, 
2005) og produceret af Wachowski-brødrende (Matrix-trilogien).

Kærlighedens Krigere er en moderne udgave af Romeo og Julies 
drama om kærlighed og hævn. Filmen handler om to unge kvinder 
(Josefi n Ljungman og Shima Niavarani), der tvinges til at begå et 
mord for at redde deres kærlighed. 

Filmen er instrueret af danske Simon Staho, der er mest kendt for 
sine psykologisk komplekse dramaer Dag og Nat (2004) med Mikael 
Persbrandt, Maria Bonnevie og Pernilla August, Daisy Diamond 
(2007) med Noomi Rapace (alias Lisbeth Salander fra Millennium-
trilogien) samt Himlens Hjerte (2008) med Mikael Persbrandt og 
Lena Endre. 

Kærlighedens Krigere blev tidligere i år udtaget til Locarno Interna-
tional Film Festival.

ACTION/ADVENTURE ROMANTIK/DRAMA

86
stemmer

86%

ninja Assassin Kærlighedens krigere

originAl TiTEl 

Ninja Assassin

insTrUKTør
James McTeigue

sKUEspillErE
Rain

Naomie Harris
Rick Yune

Sung Kang

lAnd
USA

prodUKTionsår
2009

spillETid
99 min.

originAl TiTEl 

Kärlekens krigare

insTrUKTør
Simon Staho

sKUEspillErE
Josefi n Ljungman
Shima Niavarani

lAnd
Sverige/Danmark

prodUKTionsår
2009

spillETid
93 min. 
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Tempoet stiger yderligere i Luftkastellet der blev sprængt, som er den tredje, afslut-
tende del af Millennium-serien, og som begynder, hvor Pigen der legede med ilden 
slutter. Lisbeth Salander forsøger at modbevise anklagerne om tredobbelt mord, 
samtidig med at Mikael Blomkvist graver i Salanders dunkle fortid for at komme til 
bunds i sagen.

Præcis som med Pigen der legede med ilden er det den erfarne Daniel Alfredson, 
der instruerer Luftkastellet der blev sprængt, og Noomi Rapace (Daisy Diamond, 
2007) samt Michael Nyqvist (Beck) spiller igen hovedrollerne.

Filmen er baseret på Stieg Larssons bestseller, der blev udgivet i 2007, tre år efter 
hans død. Ikke desto mindre var han i 2008 den næstbedst sælgende forfatter i 
verden efter Khaled Hosseini (der skrev Drageløberen).

originAl TiTEl 

Luftslottet som sprängdes

insTrUKTør
Daniel Alfredson

sKUEspillErE
Michael Nyqvist
Noomi Rapace
Michalis Koutsogiannakis
Lena Endre

lAnd
Sverige

prodUKTionsår
2009

luftkastellet 
der blev sprængt
Millennium-trilogiens sidste kapitel
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jiM 
cArrEy 
bag masken

ord jacob wendt jensen, cannes

foto walt disney pictures

Årets største og bredeste julefamiliefilm fra det 
store udland bliver uden sammenligning 

A Christmas Carol
Jim Carrey spiller den altoverskyggende hovedrolle 

som gnavpotten Scrooge og en flok spøgelser. 
Kino.dk har mødt Carrey i Cannes.
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jiM 
cArrEy 
bag masken

”Jeg forestillede mig 
også, at han havde 
fysiske smerter, som kun 
et langt, kærlighedsløst 
liv kan give,”
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Carrey på slap line
”Bob, where can I get one of these?”
Råbet gjalder gennem den interimistiske 
biograf bag Hotel Carlson på Croisetten i 
Cannes, der er ligeså stor som en ishockey-
hal. Vi er midt i årets udgave af jordklodens 
største filmfestival. Filmselskabet Disney har 
brugt en pæn del af årets markedsførings-
budget på at vise 20 minutter af A Christmas 
Carol, og stuntet inkluderer sne foran hotellet 
i den sydfranske sol og store stjerner i byen.
Colin Firth er fløjet til Cannes, men størst 
af alle stjernerne er naturligvis Jim Carrey i 
hovedrollen som Scrooge, og han er god til at 
være ’på’. Hans skægge tilråb om, hvor man 
kan købe de nye smarte 3D-briller, bliver fulgt 
op af filmklippene og en animeret pressekon-
ference, hvor varen skal sælges. Og det er 
helt tydeligt, at Zemeckis har lagt sig i selen 
for at overbevise verden om, at han har fat i 
den lange underholdningsende.

Motion capture er lettere
Umiddelbart skulle man tro, at det var svært 
at spille på en nøgen scene i stedet for i en 
rigtig film, men skuespillerne kan faktisk godt 
lide det.
Hvor meget føler du som skuespiller, at du 
ejer din præstation, for du er jo på en måde 
forklædt i det endelige resultat?

”Hvis noget er en 
smule sværere, er 
det, at vi ikke på 
samme måde kan 
lade os inspirere af 
omgivelserne, men til 
gengæld kan vi koble 
den del af hjernen fra, 
der normalt sanser, 
hvor kameraet står, 
for det beslutter 
Zemeckis først senere. 
Vi spiller bare løs.”

sær i USA og England er Et jule-
eventyr eller A Christmas Carol 
en så fast bestanddel af julen, at 
ethvert barn kender navnene på 
alle personerne. Over dem alle 
troner Ebenezer Scrooge ilde-
varslende. Det er ham den gamle 

gubbe, der juleaftensdag bliver konfronteret 
med sit livs ondeste og galeste gerninger. 
I sådan en rolle er der lagt op til et stort skue-
spilnummer, og derfor virker Jim Carrey som 
et naturligt valg til rollen. Han er morsom, 
han er dæmonisk, og han har flere gange 
klaret sig godt med make-up. For eksempel 
i Grinchen: Julen er stjålet (2000) og Lemony 
Snicket: En ulykke kommer sjældent alene 
(2004). Denne gang er maskeringen digital, 
idet A Christmas Carol er indspillet med en 
såkaldt motion capture-teknik.

Det vil sige, at skuespillerne har spillet 
scenerne i et studie foran en grøn skærm 
med tætsiddende dragter og sensorer over 
hele deres krop. Derefter har de fået en 
animationsagtig fernis i computeren. In-
struktøren Robert Zemeckis lavede Polar-
Ekspressen (2004) på samme måde, og der 
er naturligvis sket landvindinger inden for 
teknikken siden da. Og læg dertil at filmen 
vises i 3D i udvalgte biografer.

I

Jim Carrey 
om motion capture
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”Nogle blandt publikum tror måske, motion 
capture er ligesom at lave stemmer til tegne-
fi lm, men det er meget mere end det. Det er 
et job som skuespiller på scenen, og så tager 
motion capture-specialisterne den præsta-
tion og sender den til et andet sted og en an-
den tid med deres magi. For mig at se er det 
helt fantastisk. På mange måder er det let-
tere at lave motion capture-fi lm end at spille 
skuespil i en almindelig fi lm. Du skal for eks-
empel ikke vente så meget undervejs, fordi 
scenerne presses sammen på færre dage, 
og du får lov til at spille mere sammenhæn-
gende skuespil. På den måde ligner en mo-
tion capture-fi lm mere arbejdet på et teater,” 
siger Jim Carrey.

Hans medspiller Colin Firth kalder det tøj, de 
spiller i, for ’a heavy spandex manhood can-
celing suit’, men det generer ikke Jim Carrey.
”Vi spiller scenerne i rækkefølge og arbej-
der med et lille hold, så der er næsten ingen 
ventetid. Hvis noget er en smule sværere, er 
det, at vi ikke på samme måde kan lade os in-
spirere af omgivelserne, men til gengæld kan 
vi koble den del af hjernen fra, der normalt 
sanser, hvor kameraet står, for det beslutter 
Zemeckis først senere. Vi spiller bare løs.”

En bitter gammel mand
Bag maskeringerne befi nder der sig en 
masse gode skuespillere omkring Jim Car-
rey. Gary Oldman, Robin Wright Penn og Bob 
Hoskins, for bare at nævne nogle få. 
Både Robert Zemeckis og Jim Carrey er fans 
af den engelske skuespiller Alastair Sim, der 

spillede hovedrollen som Scrooge i en fi lm af 
samme navn fra 1951.
”Han var en genial skuespiller. Jeg har ikke 
direkte stjålet fra ham, men det jeg ville have 
med i min udgave af Scrooge, var den bit-
terhed, han fi k frem. Hans karakter havde en 
gnaven aura, der gik dybt ned under over-
fl aden. Den idé byggede jeg videre på. Jeg 
forestillede mig også, at han havde fysiske 
smerter, som kun et langt, kærlighedsløst liv 
kan give,” siger Jim Carrey og fortsætter:
”Da jeg talte med Zemeckis om rollen første 
gang, forstod jeg, at skuespillerpræstationen 
skal komme indefra og ud som i enhver an-
den rolle. Motion capture make-uppen skal 
jo sidde på et skelet. Karaktertrækkene driv-
er designet, kan du sige. Uden en helstøbt 
præstation kan du ikke lave ordentlig motion 
capture-design.”

Alsidig karriere
Jim Carrey spiller også selv de spøgelser, 
der hjemsøger Scrooge i fi lmen, og derfor er 
det naturligt at spørge ham, om han selv tror 
på spøgelser?
”Ja, jeg tror på spøgelser. Spøgelser er en 
del af dig, og jeg tror på dem i den forstand, 
at de er udgaver af dig selv, som henvender 
sig til dig ind i mellem. Jeg har oplevet at få 
et telefonopkald om, at en fyr, jeg kendte, var 
død, og de følgende ti minutter gik jeg igen-
nem det her med, at man fortryder, man ikke 
fi k gjort en forskel, så vedkommende ikke 
var død. Og pludselig bliver der ringet op, at 
det var en fejlinformation, og han alligevel le-
ver. Det var faktisk lige før indspilningerne af 
A Christmas Carol, og der har du jo en form 
for spøgelse fra fremtiden, der fortæller dig 
noget indirekte, og du får så chancen for at 
lave noget om. At gøre en forskel i vedkom-
mendes liv,” siger Carrey.
Han er godt tilfreds med udviklingen i 
karrieren, hvor han sådan cirka mellem 
hver komedie får en ny og spændende 
udfordring. I I love you Phillip Morris, der 

får dansk premiere til næste år, spiller 
han homoseksuel.
”Jeg føler mig velsignet, fordi jeg får 

lov til at spille så forskellige typer af roller, 
som det er tilfældet. Jeg har bedt universet 
om rigeligt meget, men jeg har også fået det.”

A Christmas Carol 
har premiere den 6. november

DE SENESTE 
10 ÅR MED 
JIM CARREY
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1. kVartal
Når Oscaruddelingen nærmer sig, kører Hollywood det store skyts i 
stilling. Musicalen Nine har seks tidligere Oscarvindere på plakaten 
(bl.a. Nicole Kidman, Marion Cotillard og Penélope Cruz i letpåklædte 
roller), og Martin Scorseses thriller, Shutter Island, byder på det fjerde 
samarbejde mellem instruktøren og Leonardo DiCaprio. Desuden er 
Oscarvinderen Mel Gibson tilbage i sin første store rolle siden 2002 
med Edge of Darkness - en blanding af Ransom og Payback hvor 

en far vil hævne sin datters død. Tonen vil heller ikke være behagelig i 
Nicolas Winding Refns Valhalla Rising, hvor Mads Mikkelsen er den 
brutale viking One-Eye, eller i The Wolfman der lader Benicio Del Toro 
blive til en varulv. Det overnaturlige fortsætter i Peter Jacksons længe 

ventede The Lovely Bones, historien om en myrdet pige der følger sin 
familie fra himlen, og i Clash of the Titans, den stort anlagte adven-
turefilm om de græske guder med Liam Neeson, Sam Worthington og 
Mads Mikkelsen. Per Fly leverer mysteriet Kvinden der drømte om 
en mand med Michael Nyqvist og Sonja Richter i hovedrollerne, og 
der er mere dansk på programmet i komedien Parterapi med Sidse 
Babett Knudsen, Nikolaj Lie Kaas og Søren Pilmark. Den stjerne-
spækkede Valentine’s Day (Julia Roberts, Jessica Alba, Anne Hatha-
way og Patrick Dempsey for at nævne nogle få), sørger for romantik 

i mørket sammen med Did You Hear About the Morgans?, hvor et 
skrantende forhold mellem Sarah Jessica Parker og Hugh Grant måske 
reddes, da de bliver vidne til et mord. Poderne bliver heller ikke glemt 
med dukkefilmen Fantastic Mr. Fox og Disneys tegnefilm i klassisk 
format, Prinsessen og Frøen. Og så inviterer Tim Burton alle en tur 
igennem kaninhullet med sin version af Alice i Eventyrland.
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2. kVartal
Foråret byder naturligvis på forelskelser i biografen i form af den uund-
gåelige fortsættelse, Sex and the City 2, tredje omgang vampyrro-
mance med Twilight: Eclipse og kærlighedsdramaet Remember Me 
(hvor man endnu en gang har mulighed for at forelske sig i Robert Pat-
tinson). Robert Downey Jr. balancerer igen mellem action og humor med 
Iron Man 2, Oliver Stone vender tilbage til rødderne med Wall Street 2: 
Money Never Sleeps, og med Frihed på prøve gentager Erik Clau-

sen rollen som John fra Ledsaget udgang. 80er-serien The A-Team 
bliver til spillefilm med Bradley Cooper, Liam Neeson og Jessica Biel 
i noget, der ligner sæsonens mest eksplosive film. Og hvis det ikke er 
nok, giver Russell Crowe den gas i Sherwood-skoven, som ham der 

stjal fra de rige og gav til de fattige i Ridley Scotts Robin Hood. Der er 
også premiere på Lone Scherfigs internationale anmeldersucces An 
Education, som spås gode chancer for et par Oscarnomineringer, og 
komedien I Love You Phillip Morris, hvor Jim Carrey forelsker sig i 
Ewan McGregor. Sidstnævnte er også aktuel i Roman Polanskis The 
Ghost, der er delvist optaget på Rømø. Endelig kan de blodtørstige 
kaste sig over gyseren Legion - historien om vrede engle og dæmon-
er, der udkæmper en brutal kamp på Jorden.
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3. kVartal
Tom Cruise starter højsommeren med at give Camerion Diaz sved 
på panden i den romantiske actionkomedie Knight and Day, imens 
Adam Sandler og Ben Stiller står for rendyrket komik med henholds-
vis Grown Ups, om fem venner der mødes for første gang i 30 år, og 
Little Fockers - anden fortsættelse til Meet the Parents. Sommeren 
byder også på et gensyn med to af filmhistoriens største animations-
film; Shrek Forever After sender den grønne trold ud på sin fjerde 

mission, og Toy Story 3 sørger for et comeback til Woody og Buzz 
Lightyear efter 10 års fravær i biografen. De eventyrlystne kan også 
kaste sig over filmatiseringen af computerspillet Prince of Persia 
med Jake Gyllenhaal, og The Sorcerer’s Apprentice med Nicolas 

Cage og Monica Bellucci der flytter handlingen fra Fantasia til nutidens 
New York. Dansk film repræsenteres bl.a. af Susanne Biers Hævnen 
- et drama om fortiden med Ulrich Thomsen og Trine Dyrholm. Sæ-
sonens største genrer er dog action og science-fiction. Predators 
leverer blodige kampe mellem elitesoldater og rumvæsner, Inception 
(instrueret af Christopher ”The Dark Knight” Nolan) kaster Leonardo 
DiCaprio ud i en verden, hvor rum og tid kan bøjes, Stallones The Ex-
pendables har 90ernes største actionstjerner på rollelisten, og Jonah 
Hex, med Josh Brolin og Megan Fox, gør det vilde vest endnu vildere. 
Angelina Jolie sætter punktum for en eksplosiv sommer som hårdkogt 
CIA-agent i filmen Salt.
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4. kVartal
Den største film i 2010 hedder sandsynligvis Harry Potter and the 
Deathly Hallows: Part I, som er den næstsidste film om troldma-
nden, men også The Chronicles of Narnia: The Voyage of the 
Dawn Treader sørger for magi i årets sidste fjerdel. Animations-
filmene repræsenteres ved Olsen Banden på de bonede gulve, hvor 
man for første gang kan opleve Egon, Kjeld og Benny som tegnede figurer, 
og så forsøger en galning at stjæle månen i familiefilmen Despicable Me. 

I komedien Morning Glory skal Harrison Ford redde et morgenshow på tv 
fra selvoptagede værter, og til samme genre hører Dinner for Schmucks, 
hvor Paul Rudd opfordrer alle sine venner til at invitere den dummeste per-
son de kan opstøve med til en stor middag. Unstoppable er titlen på 

Tony Scotts actionfilm om et godstog fyldt med gift, der bare ikke vil 
standse, men måske kan Denzel Washington hjælpe. Milla Jovovich 
sørger for mere action, når hun for fjerde gang forsøger at udrydde 
zombier i Resident Evil: Afterlife, og til dem der foretrækker mere 
realistisk underholdning, kan Sean Penn og Naomi Watts ses i CIA-
thrilleren Fair Game. Endelig prøver danske Christian E. Christiansen 
(Råzone) kræfter med Hollywood, når han instruerer thrilleren The 
Roommate, og blandt de nostalgiske tilbud finder man Tron: Legacy 
- nyfortolkning af science fiction-filmen fra 1982, der får en overhaling 
og genstartes i 2010.
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Roland Emmerich har med 2012 skabt sit bud på den 
ultimative katastrofefi lm. I den forbindelse kårer kino.dk 
historiens 10 bedste fi lm om altødelæggende begiven-
heder fra naturkatastrofer til ulykker i store transportmidler.

TOP 1O

KATAsTroFEr
på FilM

1

Er dU Enig 

i vorEs Top 10? 

Gå ind på www.kino.dk 

og sammensæt din egen.

Titanic (1997) 

En kærlighedsfi lm med en katastrofe som baggrund, eller en katastrofefi lm
tilføjet en kærlighedshistorie? Uanset hvad er den 11-dobbelte Oscarvinder 
ikke til at komme udenom, når det kommer til uskyldige passagerer i nød og 
titaniske effekter.

ord søren søndergaard
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2
The Towering inferno (1974) 
(det tårnhøje helvede)
Historien om en moderne skyskraber 
i brand er indbegrebet af en klassisk 
katastrofefi lm kendetegnet ved et væld 
af tidens største skuespillere (Steve 
McQueen, Paul Newman, Faye Dun-
away, Fred Astaire osv.), modbydelige 
dødsfald og storslået pyroteknik.

3
The china syndrome (1979)
(Kinasyndromet)
Thrilleren med Jane Fonda, Jack 
Lemmon og Michael Douglas om et 
atomkraftværk i alvorlige problemer er 
både neglebidende intens og uhyggelig 
aktuel. Og så klares det hele med fermt 
fi lmhåndværk frem for spektakulære 
effekter.

4
outbreak (1995)

En luftbåren virus er ingen spøg, og 
Wolfgang Petersen blæser situationen 
op til hæsblæsende underholdning i 
instruktørens bedste katastrofefi lm til 
dato (de andre er The Perfect Storm og 
Poseidon). Dustin Hoffman har sandsyn-
ligvis aldrig haft mere fart på end her. 

5
Armageddon (1998)

Spektakulær, overgjort, tåbelig og 
skamløst underholdende. Michael Bays 
asteroidedrama har det hele, jordede 
den beslægtede Deep Impact og skabte 
fundamentet for genren fremover med 
ødelagte storbyer og det amerikanske 
fl ag i fokus.

6
The poseidon Adventure  (1972)

Helvede på hovedet. Gene Hackman må 
sammen med en håndfuld overlevende 
kæmpe sig op mod bunden af et kæntret 
krydstogtsskib, og mindst én passager 
må lade livet ved hver eneste faretruende 
forhindring. Lige dele klassisk og ond-
skabsfuld underholdning.

7
Apollo 13 (1995)

Tom Hanks og rumfartøjets problemer 
blev i Ron Howards hænder til en minu-
tiøs, detaljeret og frem for alt realistisk 
fortælling om en katastrofe fra den 
virkelige verden.

8
The day After Tomorrow (2004)

Roland Emmerichs tilløb til 2012 lader 
store dele af kloden oversvømme og 
derefter fryse til is. Resultat: olietan-
kere og ulve i Manhattans gader og 
Jake Gyllenhaal på spanden.

9
independence day (1996)

Mest en science fi ction-fi lm, men de 
fl ygtende folkemængder i New Yorks 
gader, den heroiske præsident og den 
globale frygt for kaos er umiskendelige 
træk for en rigtig katastrofefi lm.

10
Twister (1996)

Den første katastrofefi lm, der gjorde 
brug af computereffekter (CGI), og 
dermed den moderne katastrofefi lms 
moder på trods af fl yvende køer og 
alenlange scener uden action.
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dEn 
BlødE 
MAnd

Kresten i Mifunes sidste sang. Palle From i krøniken. 
Og nu Fimse i Julefrokosten. Anders W. Berthelsen 
er en af de mest benyttede film- og tv-skuespillere i 
Danmark, der ofte spiller den bløde og sympatiske 

rolle. Sådan er det også i Julefrokosten, men den er alli-
gevel en ny udfordring for Berthelsen. Kino.dk har talt 

med den 40-årige danske stjerne.

ord daniel Bentien   foto Fritdhjof Film
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å en hjørnecafé i København 
møder kino.dk Anders W. Ber-
thelsen, der høfligt giver hånd 
og bestiller en omelet og en 
kop kaffe. Det er hundekoldt 
uden for, så vejret passer godt 
til højtidsfilmen Julefrokosten, 

som er anledningen til interviewet.

Anders W. Berthelsen spiller en af medarbej-
derne på Holgers Auto. Skuespilleren lægger 
ud med selv at fortælle om sin rolle i filmen.
”Jeg spiller Fimse, der er mekaniker, men 
som har været ude i et sideærinde som 
sportsmassør. Det er ikke gået så godt for 
ham, og så er han kommet tilbage til at være 
mekaniker. Fimse er en blød fyr, der gerne vil 
snakke med alle og have det bedste klima på 
autoværkstedet som overhovedet muligt. Så 
har han denne her kone, som han har fundet 
over internettet… jamen, det er så grotesk at 
tale om. Men heldigvis elsker de hinanden.”

Hvorfor tog du rollen i filmen?
”Rasmus Heide (instruktør på Julefrokosten, 
red.) ringede til mig og fremlagde idéen til 
filmen for mig. Jeg har før lavet en crazy 
komedie med Fukssvansen i 2001. Jeg 
havde lyst til at lave sådan noget igen, men 
Julefrokosten er alligevel anden slags kome-
die,” siger Anders W. Berthelsen, som gør 
opmærksom på, at han allerede havde mødt 

p
instruktøren i forvejen: 
”Jeg kendte Rasmus Heide fra Wikke & Ras-
mussen, som han var assistent for. Han er et 
superbehageligt menneske, som er sjov at ar-
bejde med. Man er altid lidt bange, når man 
har det så sjovt på settet, for om det også er 
sjovt i filmen. Men det er virkelig lykkes rigtig 
godt, som den skal, og som Rasmus har 
tænkt den,” bemærker Anders W. Berthelsen.

skuespillerne skal tøjles
Julefrokosten er spækket med andre kendte, 
danske skuespillere, bl.a. Thure Lindhardt, 
Dick Kaysø og Kim Bodnia. Anders W. Ber-
thelsen nævner, at det kræver en del fra in-
struktøren at arbejde med så mange skue-
spillere på én gang.
”Det var vigtig for Rasmus, at han kunne 
holde os i tøjlerne. Det skal man, når man 
slipper alle de skuespillere løs. I den genre 
kaster alle ind med ting og sjove idéer. Man 
skal virkelig træde varsomt og have godt 
overblik, for ellers ender det med at blive 
sjovere for os, end dem der skal se filmen. 
Men så sagde han: ’Nej, Dick (Kaysø, red.), 
nej, Martin (Brygmann, red.), nej, Anders (W. 
Berthelsen, red.)’. Han var god til at holde fast 
i det, han ville, og sige nej.”

Har du set den gamle Julefrokosten fra 1976?
”Jeg har set den for mange år siden, men jeg 
kan ikke huske så meget fra den. Vi brugte 

Jeg tænkte ’Åh, 
fucking hell!’ Jeg 
synes tit, jeg er 
med i noget, hvor 
jeg tænker ’Hvor-
for skal jeg det?’ 
ligesom i Char-
lotte Sielings film, 
Over gaden, under 
vandet, hvor jeg 
helt tåbeligt kom til at 
foreslå, at jeg skulle 
moone i en scene. 

Anders W. Berthelsen 
om stripscenen i Julefrokosten
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den ikke til at sammenligne med den nye, 
men det sjove er, at Dick Kaysø er med i beg-
ge film, og han havde mange anekdoter at 
fortælle fra den gamle film, men det var noget 
helt andet.”

grænseoverskridende stripshow
Et af de mest opsigtsvækkende øjeblikke i 
Julefrokosten er, da den konfliktsky Fimse 
viser en helt ny side af sig selv. Her bliver det 
til et stripshow ned til det bare skind. Det vis-
er sig, at Anders W. Berthelsen ikke var helt 
bekvem ved situationen.
”Det var grænseoverskridende. Da jeg 
så scenen for første gang, sad jeg med 
hænderne for øjnene. At lave den var stort set 
på samme måde. Men jeg kunne se, at det 
var en sjov scene,” forklarer Berthelsen. Han 
bemærker, at han selv instruerede og koreo-
graferede dansen. 
”Rasmus sagde til mig: ’Okay, jeg filmer, og 
så giver du den bare gas’.”

Og hvad tænkte du, 
da du læste scenen i manuskriptet?
”Jeg tænkte ’Åh, fucking hell!’ Jeg synes tit, 
jeg er med i noget, hvor jeg tænker ’Hvor-
for skal jeg det?’ Ligesom i Charlotte Siel-
ings film, Over gaden, under vandet, hvor jeg 
helt tåbeligt kom til at foreslå, at jeg skulle 
moone i en scene. Den blev optaget uden et 
synligt filmhold ved et stort kontorlandskab. 

Da scenen var i kassen, kiggede jeg op og 
så, at der stod folk ved kopimaskiner og 
gloede på mig.”

der behøver ikke at være spanking i kælderen
Hvad er en god julefrokost for dig? Skal den 
være lige så vild som i filmen?
”Nej, en god julefrokost for mig skal foregå 
sammen med virkelig gode venner. Der skal 
være god mad og vin og så den årlige snaps. 
Der behøver ikke at være spanking i kæl-
deren”, griner Berthelsen og fortsætter i en 
mere alvorlig tone: ”Det er altid skræmmende 
med firmajulefrokoster. Man kan mærke det 
i byen, for alle bliver lidt småsyge i hove-
det. Det burde egentlig bare være hyggeligt, 
men når man snakker med folk, så siger de 
bagefter: ’Det var noget lort, at vi kom op og 
slås’ eller ’Øv, jeg var sammen med hende, 
og hun var sammen med ham og så videre.’ 
Det er som om, man helt slår hjernen fra.”

Du er aktuel i to film for tiden, Julefrokosten 
og Over gaden, under vandet. Er du en ar-
bejdsnarkoman?
”Nej, det er jeg egentlig ikke. Det er latterligt, 
at de skal ligge samtidig. Hvis det lå til mig, 
måtte der gerne være et halvt år imellem, 
men det er ude af mine hænder. Det er et 
tilfælde, og nogle gange tager det vildt lang 
tid at redigere, så selvom filmene er optaget 
med et helt eller et halvt års mellemrum, kan 

AndErs 
wodsKoU 
BErThElsEn
•  Født 28. september 1969.

•  Gift med Christina Pind fra 1999, 
 som han har en datter med.

• Gennembrud i tv-serien Taxa (1997-99)  
 som gadedrengen René og i Mifunes  
 sidste sang (1999) som romantisk helt.

• Kendt for roller i tv-serien Krøniken
  (2004-07) samt filmene Kongekabale  
 (2004), De fortabte sjæles ø (2007) og  
 Kærlighed på film (2007).

•  Aktuel i både Over gaden, under 
 vandet og Julefrokosten.
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roller. Du er selv med i en kommende dansk-
brasiliansk co-produktion, Rosa Morena. Er 
du også på vej til udlandet?
”Jeg har før lavet forskellige ting i udlandet, 
men det er stille og roligt, og det har jeg det 
godt med. Rosa Morena var en anderledes 
udfordring, og det var en kæmpe oplevelse. 
Der var nogle sproglige udfordringer, som 
gjorde sig gældende, fordi de ikke kunne tale 
engelsk, og jeg ikke kunne tale portugisisk. 
Det var skønt at arbejde med nogle men-
nesker, der ikke kendte én i forvejen. Så kan 
man ligesom starte på en frisk. Men der er 
mange spændende udfordringer herhjemme 
også, så det passer mig fi nt.”

Julefrokosten 
har premiere den 6. november

deres premierer godt falde sammen alligevel. 
Heldigvis er det to meget forskellige fi lm.”

på vej til udlandet?
Den venlige Anders W. Berthelsen har gjort 
sig bemærket som ’den bløde mand’ i fi lm og 
tv-serier som Mifunes sidste sang, Krøniken 
og Drømmen. Men han kan også spille andre 
typer af roller, som fi lmjournalist Morten Piil 
bemærkede om ham, efter at have kritiseret 
udviklingen af hans rolle som Réne i tv-serien 
Taxa: ”At Berthelsen alligevel får sin fi gur til 
at fremstå ægte og levende (…), siger noget 
om hans spændvidde som skuespiller - han 
er lige troværdig på kokaintrip som med barn 
på armen i hjemlig idyl”. Spændvidden er nok 
grunden til, at han er blevet så populær i Dan-
mark, men hvordan har han det egentlig med 
denne popularitet?

”Jeg tænker ikke så meget over det at være 
kendt. Det er meget stille og roligt. På den 
måde er vi et meget fredsommeligt land, hvor 
ingen er mere end andre. Det er mest, når folk 
er stive eller berusende, at jeg oplever det.”

Flere af dine kolleger som Mads Mikkelsen 
og Ulrich Thomsen har haft internationale 

ThoMAs voss /aNDers Bo

Hvad synes du skal til, 
for at det er en god julefrokost? 
Hvis snapsen ikke er på bordet, så skal der 
i det mindste være go’ mad og nissepiger! 
Stemningen til en julefrokost kommer jo 
nærmest af sig selv, så hvis to af de tre ting er 
der, så kan det kun blive en god julefrokost...

Hvad er din bedste julefrokostoplevelse? 
Den sidste var sgu go’! Det er i hvert 
fald den, jeg kan huske bedst... de andre 
er jo lidt sløret! Jeg røg ind på Toldbod 
bodega med drengene og fi k deres store 
juleplatte. Det kan virkelig anbefales! Især 
deres hjemmelavede snaps.

Hvad er din værste? 
Det har jeg heldigvis ikke prøvet endnu, ikke 
så vidt jeg husker, men hvis jeg skal sætte et 
scenarie op, så må det være noget med at, 
stegen brænder på, øllet er fl adt, sovsen er 
klumpet og folk kaster op i de efterfølgende 
dage, fordi at rejerne var dårlige.

2X3 hUrTigTE

jUliE r. ølgAArd /aMaLie

Hvad synes du skal til, 
for at det er en god julefrokost? 
Dejlige mennesker, god mad og fantastisk 
stemning - og selvfølgelig en hel masse snaps.

Hvad er din bedste julefrokostoplevelse? 
En gang jeg holdt julefrokost sammen med 
to veninder, og vi inviterede alle vores venner 
- dvs. at det var en meget blandet fl ok. Det 
resulterede i, at alle mødte en masse nye 
mennesker, og aftenen gik helt amok - på 
den gode måde - det var den vildeste og 
sjoveste aften meget længe.

Hvad er din værste? 
Uha, det kan jeg heldigvis ikke huske.
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Kino.dk for de små

FAMiliEkino    /
FAr 

Til FirE 
i ZOO

 Februar 2010 kommer den fjerde 
film i serien om Lille Per, Far til fire 

- på japansk. 

Historien er en vaskeægte Far til 
fire-film, der udover at omhandle de 
sædvanlige skøre familiestrabadser 

også kommer ind over nye ven-
skaber og det at være anderledes, 
da Lille Per bliver gode venner med 

den nye nabodreng Shin, 
som kommer helt fra Japan.  

Kino.dk var inviteret med på opta-
gelse i Zoologisk Have. 

10-årige Kasper Ruwai Berg Kesje spiller Lille Per

Jess Ingerslev spiller Onkel Anders

Filmholdet måtte søge tilflugt 
fra hagl og regn under telte, 

der nær væltede omkuld 
af den voldsomme blæst.

Niels Olsen spiller far

Instruktøren Claus Bjerre 

Læs interviewet med instruktøren, Claus 
Bjerre, på www.kino.dk. Og se hvilke der 
er instruktørens egne yndlingsbørnefilm, 
og om der kommer flere Far til fire-film 

i fremtiden. 

foto Thomas Bertram, Kino.dk
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vind FEdE præMiEr FrA

1. præMiE
Harry Potter og Halvblodsprinsen™ 

på Blu-ray og Harry Potter År 1-5 Blu-ray Boxset,
samt Crest T-shirt (herrestørrelse) og Slughorn-kasket

2. præMiE
Harry Potter og Halvblodsprinsen™ på DVD, 

Crest T-shirt (herrestørrelse) samt Slughorn-kasket

For at vinde i konkurrencen 
skal du besvare følgende spørgsmål:

Hvem spiller rollen som Hermione Granger 
i Harry Potter og Halvblodsprinsen™?

A.  Bonnie Wright    B.  Emma Watson
c.  Katie Leung    d.  Evanna Lynch

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

Svaret skal være modtaget senest den 15. november 2009.

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

Vinderen får direkte besked pr. sms.

HARRY POTTER characters, names and related indicia are trademarks of and
© Warner Bros. Entertainment Inc. Harry Potter Publishing Rights © J.K.R.

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

Vinderen får direkte besked pr. sms.

Kommer på 

Blu-ray & DVD

17. november!

Kommer på 

Blu-ray & DVD
Blu-ray & DVD

17. november!

kino.dk anbefaler

5 hyggEligE 
jUlEFilM For 
hElE FAMiliEn

månedens

AKTUEllE 
FAMiliEFilM

hElE FAMiliEn

01 Polar-Ekspressen (2004)

02 The Nightmare Before Christmas (1993)

03 Karlas kabale (2007)

04 Grinchen: Julen er stjålet (2000)

05 Muppets juleeventyr (1992)

A Christmas Carol /6. november
Ponyo på klippen ved havet /13. november

01 02

03
04

05
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Nye udgivelser

dvdblu-RAY   

MÅNEDENS BEDSTE EKSTRAMATERIALE

dvd/Blu-ray præsenteres i 
samarbejde med philips... naturligvis.

Harry Potter og Halvblodsprinsen er den sjette fi lmatisering af J.K. 
Rowlings populære bestseller-serie. 

Sjette år på troldmandsskolen Hogwarts viser sig at være ret spæn-
dende for Harry Potter. For det første får han en ny lærer, Horace 
Slughorn, som er en del mere brugbar for Harry, end han tror. For 
det andet kommer Harry i besiddelse en bog, der har tilhørt den 
meget mystiske Halvblodsprins. Harry opdager, at Halvblodsprin-
sens gamle lærdom er blevet skrevet i margenerne af næsten alle 
siderne i bogen, og det giver Harry råd til, hvordan han forbedrer 
sine evner til at lave kraftfulde eliksirer og en række nyttige (og far-
lige) besværgelser.

Deltag i konkurrencen om alle seks Harry Potter-fi lm 
på Blu-ray og fede præmier på side 51

•  Ekstra scener

•  J.K. Rowlings: A Year in the Life
    et personligt blik på skabelsen og lanceringen af den sidste bog

•  Skuespillerne er din personlige guide til fi lmskabelsens aspekter  
 som klipning, makeup, stunt, kulissedesign, rekvisitter, 
 kostumer og meget mere!

•  Få et glimt af den fortryllende Harry Potter-verden 
 på universal orlando resort

•  What’s on Your Mind?
 Lynrunde Q&a med skuespillerne og holdet bag fi lmen

•  Skuespillerne opsummerer deres karakterer 
 i one-Minute Drills

harry potter 
og halvblodsprinsen

inFo

org. TiTEl Harry Potter and the Half-Blood Prince  
insTrUKTør David Yates lAnd Storbritannien, USA 

prodUKTionsår 2009  spillETid 147 min.

UdgivElsE 17. NoVeMBer

OGSÅ PÅ
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O2 snehvide og de syv små dværge
O3 Knowing
O4 Fast & Furious
O5 carsten Bang: Bang jeg er død
O6 state of play
O7 Mænd der hader kvinder
O8 race to witch Mountain
O9 vølvens forbandelse
1O skråplan: winnie & Karina

Top 10
Mest solgte fi lm ifølge  
Blockbuster i uge 42

o1 
Karla & Katrine

Harrison Ford spiller en af rollerne i dette drama 
om grænsekontrollen ved den amerikansk-mexi-
canske grænse. Filmen handler om racisme og 
fordomme, og dens stil og tema lægger sig op 
ad Oscarvinderen Crash fra 2004.

crossing 
over

Udgivelse 
3. november

Den sande historie om en ung tysk kvinde, der 
skrev en dagbog i 1945 om sine oplevelser un-
der Anden Verdenskrig. Det er stadig ikke kendt, 
hvem der gemmer sig bag den skjulte identitet 
”Anonyma”, men fi lmen fremstiller et billede af 
kvinden og det krigshærgede Nazi-tyskland.

En kvinde 
i Berlin

Udgivelse 
3. november

Den østrigske bøssereporter Brüno (Sacha Baron 
Cohen) er på vej til Amerika. Bagagen er pakket 
med fl amboyant gay-couture, en afrikansk adop-
tionsbaby ved navn OJ og ikke mindst Brünos 
livslange drøm om at blive den største, østrigske 
homo-superstjerne siden Arnold Schwarzenegger! 
Manden bag Ali G. og Borat er tilbage som super-
bøssen Brüno i en kontroversiel fi lm, der udstiller 
og tager fusen på det konservative USA.

Brüno

Udgivelse 
10. november

Chev Chelios (Jason Statham) er denne gang 
oppe imod en kinesisk gangster, der har stjålet 
hans næsten usårlige hjerte og erstattet det med 
en elektronisk genstand, der har brug for elek-
triske stød i tide og utide for at holde Chev i live. 
Actionfyldt fortsættelse til Crank fra 2006.

Hvem har ikke hørt om Antichrist? Lars von 
Triers kontroversielle gyser, der fik hele 
verdens opmærksomhed på Cannes Filmfest-
ivalen tidligere på året, er nu ude på dvd og 
Blu-ray. Så nu kan alle se, hvad al virakken gik 
ud på, og dem som allerede har set Willem 
Dafoe og Charlotte Gainsbourgs udfoldels-
er, kan se frem til et grufuldt/genialt gensyn.

crank
high voltage

Antichrist

Udgivelse 
18. november

Udgivelse 
19. november

OGSÅ PÅ

OGSÅ PÅ

OGSÅ PÅ OGSÅ PÅ
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JULEFILM
på dvd

Glædelig jul! Og glæd dig til jul. Der kommer nemlig 
en masse fede julefi lm på dvd, som du kan skrive på 
ønskesedlen. Peter Pedal og Manden med den gule 
hat skal fi nde ud af, hvad de vil give hinanden i gave 
i børnefi lmen Curious George: A Very Monkey Christ-
mas, mens Josefi ne vil fl ytte julen, så den ikke ramler 
sammen med hendes fødselsdag i tv-julekalenderen 
Jesus og Josefi ne. 

De voksne kan hygge sig i selskab med Vince Vaughn 
og reese Witherspoon i den romantiske komedie 
Four Christmases, og familien kan grine af Luis Guz-
man, John Leguizamo og Debra Messing i Der er intet 
som jul. Den franske Et juleeventyr spreder måske ikke 
ligefrem glæde og julestemning, men dens drama 
foregår ved juletid og er en anmelderrost succesfi lm.

dvd/Blue ray præsenteres i samarbejde med philips... naturligvis.

Remake af horror-instruktøren Wes Cravens 
1972-gyser om pigen Mari (Sara Paxton), der 
ankommer til sine forældres hus, der er placer-
et et øde sted i USA. På turen hjem bliver Mari 
og hendes ven kidnappet og mishandlet af en 
bande. Hun bliver efterladt som død, men hun 
er faktisk i live, så nu må hun forsøge at advare 
sine forældre mod banden. Men er det for sent?

The last house 
on the left

Udgivelse 
24. november

Den danske instruktør Nils Malmros har skabt 
en af de største ungdomsfi lm, der er lavet her-
hjemme, nemlig Kundskabens træ, som blev kan-
oniseret af Kulturministeriet i 2006. Nu er hans 
Kærestesorger fra i år ude på dvd, og den er en 
åndelig efterfølger til klassikeren fra 1981. Den 
følger Jonas og Agnete, der bliver kærester på 
Viborg Katedralskole i 1960erne.

Kærestesorger

Udgivelse 
24. november

Den danske instruktør Nicolas Winding Refns 
engelske drama om en af Storbritanniens mest 
markante voldsforbrydere, Charles Bronson 
(Tom Hardy), og hans oplevelser i fængslet. Han 
bliver fængslet som ganske ung med en dom på 
syv år, men ender med at side bag tremmer i 30. 
Refn undersøger, hvad der gik galt for den eks-
traordinære mand.

Bronson

Udgivelse 
24. november

Johnny Depp spiller hovedrollen som den karisma-
tiske og fl ygtige bankrøver, som FBI døbte USA’s 
”Samfundsfjende nummer et”. Marion Cotillard 
spiller Billie Frechette, der var den eneste kvinde, 
som kunne stjæle hans hjerte. John Dillinger bliver 
ubarmhjertet jaget af FBI’s topagent Melvin Purvis 
(Christian Bale), og de leger katten efter musen, 
indtil det hele kulminerer i et eksplosivt og legend-
arisk opgør.

I animationsfi lmen Ice Age 3: Dinosaurerne kom-
mer samles fortidsdyrene til endnu et eventyr. 
Scrat forsøger stadig at snuppe den altid undslip-
pende nød, Manny og Ellie venter på fødslen af 
deres baby-mammut, dovendyret Sid samler sin 
egen midlertidige familie, da han stjæler nogle di-
nosauræg og bliver ”mor” for tre donisaurunger, og 
sabeltigeren Diego spekulerer over, om han ved at 
hænge ud med vennerne er blevet for ”blid”.

public 
Enemies

ice Age 3
dinosaurerne kommer

Udgivelse 
24. november

Udgivelse 
29. november

Glædelig jul! Og glæd dig til jul. Der kommer nemlig Glædelig jul! Og glæd dig til jul. Der kommer nemlig Glædelig jul! Og glæd dig til jul. Der kommer nemlig Glædelig jul! Og glæd dig til jul. Der kommer nemlig Glædelig jul! Og glæd dig til jul. Der kommer nemlig 

OGSÅ PÅ

OGSÅ PÅ

OGSÅ PÅ OGSÅ PÅ
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Nye udgivelser / Pixel.tv

gAMingnYT    /

er er efterhånden blevet en selvfølge, at store fi lm skal sup-
pleres af en spilmatisering, mens det stadig er forholdsvis nyt, 
at spil bliver fi lmatiseret. Hidtil er det hovedsageligt action-
gyser spil, som har fået æren af at ende på det store lærred. 

Desværre er mange af dem blevet instrueret af spilbranchens mare-
ridtsinstruktør Uwe Boll, der har en mildest talt skræmmende historik 

og ikke mindre end fem titler på IMDb’s Bottom 
100 over dårligste fi lm nogensinde. Heldigvis skiller 

enkelte fi lm sig ud fra mængden som fornuftig un-
derholdning.

 
Tomb Raider, der tidligere var en eksklusiv titel til 
PlayStation, blev med forholdsvis stor succes 
fi lmatiseret. Mange vil måske mene, at denne 
succes skyldes den barmfagre hovedrol-
leindehaver Angelina Jolie, der fi k skruet sin 
veldrejede krop ned i det stramme Lara Croft-
kostume, men historien var nu også gan-
ske underholdende og gennemarbejdet. 

Filmene baseret på Laras eventyr er blandt 
de få eksempler på, at det rent faktisk kan 
lykkes at fi lmatisere et spil.

 
Fremtiden bugner af spil-fi lmatiseringer

Der arbejdes lige nu på at gøre mere end 50 spil 
til fi lm, men fl ere af projekterne vil aldrig nå i mål. En 

af dem, der nok skal klare det, og som vi på Pixel.tv glæder os til at se 
som fi lm, er eventyrspillet Uncharted: Drake’s Fortune, hvor man i spillet 
som hovedpersonen Nathan Drake, kæmper sig igennem diverse Indiana 
Jones-lignende eventyr. Filmen er sat til at være klar til det store lærred 
i 2011.
 
To aktuelle spil, der endnu ikke er planlagte som fi lm, men med stor 
sandsynlighed kunne gøre sig godt, er Assassin’s Creed og det kom-
mende The Saboteur. Førstnævnte er et actionfyldt spil, der foregår i 
en åben verden, og hvor du som hovedpersonen Altair snigmyrder en 
pokkers masse bad guys. Det lidt mystiske middelalder univers, hvor du 
bliver ’beamet’ rundt mellem forskellige missioner og i en kombination af 
at skulle snige dig rundt og være hård og kontant, virker tiltalende og som 
fi lmpotentiale. Det ville også være interessant at se den irske racerkører 
Sean Devlin på fi lm. Sean er snart aktuel i spillet The Saboteur, der fore-
går i Paris under Anden Verdenskrig, og som i udtryk minder meget om 
fi lmen Sin City. Vi tror, at det rå miljø og en stærk hovedperson kunne 
gøre sig godt som en Bourne-agtig fi lmoplevelse.
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01 uncharted 2: among thieves
02 Brütal Legends
03 Fallout 3: Game of the Year Edition

01 Brütal Legends
02 Fallout 3: Game of the Year Edition

03 Fifa 10

01 Fallout 3: Game of the Year Edition
02 World of Warcraft

03 operation Flashpoint 2: Dragon rising

01 Mario & Sonic at the Olympic Winter Games
02 Wii sports resort
03 Fifa 10

playstation 3

pc

wii

Xbox 360

Top 3 / UgE 42
Mest solgte spil ifølge...Mest solgte spil ifølge...

Planet 51 er spiludgaven af en kommende animationsfi lm, der har 
premiere i de danske biografer den 7. januar 2010. Men allerede fra 
17. november er det muligt at indtage rollen som astronauten Charles 
’Chuck’ Baker. Det hele starter, da hans rumskib styrter ned på en 
fremmed planet. Det går op for ham, at planeten er beboet af rum-
væsner. Han fl ygter fra de fremmede væsner, og mens han planlæg-
ger sin rejse hjem, møder den grønne, indfødte Lem, hvorefter det 
går op for ham, at han i virkeligheden er den ’virkelige’ fremmede, når 
det kommer til stykket.

Planet 51 er et actionfyldt spil for børn og unge, og dens univers 
minder om mesterværket Grand Theft Auto 4 med en stor verden og 
handling i biler, cykler og til fods. Du spiller både Chuck Baker og 
Lem, der er multiplayer-missioner og mini-spil, mens historien både 
følger samt tillægger fi lmens plot nye vinkler og handlingstråde.

planet 51
tid til rumsjov

AcTion

inFo

plATForM PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo Wii, DScEnsUr RP  
UdviKlEr Pyro Studios  UdgivEr Sega

UDGIVELSE 17. novEMBEr

Top 5
/spil vi glæder os til at se som fi lm
01 Uncharted: Drake’s Fortune
02 Kane & Lynch
03 Prince of Persia: The Sands of Time
04 BioShock
05 Tom Clancy’s Splinter Cell

Top 3
/spil vi frygter fi lmatiseret 
01 Pac-Man
02 The Sims
03 Earthworm Jim 
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konkurrence 
phillips BlU-rAy-AFspillEr 
inKlUsiv lydsysTEM 

Nye udgivelser

BøgErmuSik    /+ 
gAdgETs

1 X 1. præMiE
Phillips Blu-ray-afspiller inklusiv lydsystem og forstærker (HTS7520)

For at vinde i konkurrencen skal du besvare følgende spørgsmål:
Hvilken fi lm-serie kan du vinde på Blu-ray andet steds i dette magasin?
X Harry Potter     y Spider-Man     Z Ringenes Herre

Send en sms til 1225 med et af følgende svar: kino X, kino Y eller kino Z

Svaret skal være modtaget senest den 15. november 2009.
Det koster 5 kr. pr. sms + almindelig trafi k takst at deltage. Du kan deltage max 3 gange pr. dag. 
Der er 14 dages fortrydelsesret. Vinderen får direkte besked pr. sms.

Fuld kraft på dit hjemmesystem 
med ny phillips Blu-ray-afspiller 

Phillips nye system, HTS7520, består af en Blu-ray-afspiller, 
surround-højtalere og forstærker. Med pakken får du skarpe billeder 
i fuld HD, og det nyeste indenfor for lyd til hjemmet, bl.a. Double-

BASS-teknologi og Soft Dome-diskanthøjttalere.  

souNDtracK

The Twilight saga: new Moon 

efterfølgeren til Twilight har premiere d. 20. 
november og dette markeres med et soundtrack 
der emmer af overskud. en samling af tidens 
populære indie-bands som Death Cab For Cutie, 
Band of Skulls, Grizzly Bear, Bon Iver, St. Vincent, 
Hurricane Bells, Sea Wolf, OK Go og Editors er sat 
sammen mere etablerede navne som Thom Yorke, 
Black Rebel Motorcycle Club, The Killers og Muse, 
hvoraf nogle endda bidrager med nyt materiale. 
også svenske Lykke Li har fået en plads på listen. 

soundtracket er i butikkerne d. 20. oktober.

der hvor man vakler
thomas Vinterberg åbner op i ny bog

Der hvor man vakler er en antologi om syv 
magtfulde danskeres livshistorie. Blandt 
disse er fi lminstruktør thomas Vinterberg. 
i bogen fortæller Vinterberg om de fi re års 
desperation, der gik forud for hans første 
fi lm De største helte. om det mavesår, han 
var ved at udvikle undervejs, da fi lmen gik 
konkurs, og han endte i skattegæld. om de 
hårde år på fi lmskolen, med non-stop ciga-
retter og kaffe, og angsten for premierer, 
der fl ere gange har gjort ham syg. 

Han fortæller om euforien, når skrivningen 
går godt, og om de angstkampe næsten 
alle instruktører går igennem, når det 
går skidt. og hvad der skete årene efter 
gennembruddet Festen, hvor forvent-
ningerne var vokset så store, at det endte 
med at tage fem år at lave den næste fi lm.

portrætbog/Antologi
Org.titel Der hvor man vakler
Forfatter tim K. christensen
Forlag Borgen
Sidetal 289
År 2009



Marty er fanget i fortiden, 1955, på grund af 
Docs tidsmaskine. For at komme tilbage til 
sin egen tid, 1985, opsøger han en yngre Doc 
og viser ham en optagelse fra fremtiden. Her 
fortæller fremtidens Doc, at der skal bruges 
1.21 gigawatt for at få maskinen til at virke. 
Doc reagerer med stor fortvivlelse.

Doc “1.21 gigawatts? 1.21 gigawatts? 
Great Scott!”

Marty “What… what the hell is a gigawatt?”

Doc “How could I have been so care-
less? 1.21 gigawatts! [kigger på et billede 
af Tomas Edison] Tom, how am I gonna 
generate that kind of power? It can’t be 
done. It can’t!”

Marty “Doc, look. All we need is a little 
plutonium.”

Doc “I’m sure that in 1985 plutonium is avail-
able in every corner drugstore, but in 1955 
it’s a little hard to come by. Marty, I’m sorry, 
but I’m afraid you’re stuck here.”

Marty “Whoa, whoa, Doc, stuck here? I can’t 
be stuck here. I got a life in 1985. I got a girl.”

Doc “Is she pretty?”

Marty “Doc, she’s beautiful. She’s crazy 
about me. Look at this.”

Marty viser Doc en løbeseddel med Jen-
nifers (Claudia Wells) kærlighedserklæring 
på den ene side og historikken bag byens 
rådhusur på den anden.

Marty “Look what she wrote here, Doc. I 
mean that says it all. Doc, you’re my only 
hope.”

Doc ”Marty, I’m sorry. But the only power 
source capable of generating 1.21 gigawatts 
of electricity is a bolt of lightning.”

Marty “What did you say?”

Doc “A bolt of lightning. Unfortunately, you 
never know when or where it’s ever going to 
strike.”

Marty “We do now”.

Doc [læser “Save the Clock Tower” flyeren] 
“This is it! This is the answer. It says here 
that a bolt of lightning is going to strike 
the clock tower at precisely 10:04pm, next 
Saturday night! If… If we could somehow... 
harness this lightning… channel it… into 
the flux capacitor… it just might work. Next 
Saturday night, we’re sending you back to 
the future!”

TilBAgE Til 
FrEMTidEn

Robert Zemeckis er aktuel med julefilmen A Christmas Carol i 
november. Men hans store gennembrud kom allerede i 1985 
med actioneventyret Tilbage til fremtiden med Michael J. Fox og 
Christopher Lloyd som Marty McFly og Doc Brown. Manuskriptet 
har Zemeckis skrevet sammen med Bob Gale, og det er Steven 
Spielberg, der har produceret filmen.

Månedens manuskript-udskejelse

KlAssiKErEn    /
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coco før chanel

sherlock holmes nine
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DRAMA

ACTION/ADVENTURE/THRILLER MUSICAL/ROMANTIK

ACTION/ADVENTURE/SCI-FI

Audrey Tautou (Den fabelagtige Amélie fra Montmartre, 2001) spiller 
designeren og legenden Coco Chanel i det franske drama Coco før 
Chanel. Historien om Gabrielle ”Coco” Chanel begynder på samfundets 
bund, men ved egen hjælp og vilje ender hun som legendarisk couturier, 
der med sin succes, frihed og upåklagelig stil opnåede status som sym-
bolet på den moderne kvinde.

Robert Downey Jr. er Sherlock Holmes, og Jude Law er Dr. Watson 
i en dynamisk opdatering af Arthur Conan Doyles fortællinger om den 
berømte mesterdetektiv fra Baker Street. 

Sherlock Holmes er instrueret af Guy Ritchie (RocknRolla, 2008, 
Snatch., 2000, Rub & stub og to rygende geværer, 1998).

Nine er en all-star musical af instruktøren bag Oscar-vinderen 
Chicago. Filmen handler om en fi lminstruktør (Daniel Day-Lewis) 
og de mange kvinder i hans liv spillet af Nicole Kidman, Penélope 
Cruz, Kate Hudson, Marion Cotillard og Stacy Ferguson.

Avatar foregår på den fremmedartede og tryllebindende måne kaldet 
Pandora. Her lever de mere end tre meter høje, blå, menneskel-
ignende væsner, Na’vi. Denne fremmede verden er rig på fantasifulde 
landskaber, væsener og ukendt beplantning. Mennesker kan ikke 
ånde den pandoriske luft, så de udvikler genetiske hybrider af men-
nesker, kaldet avatarer. Det er 12 år, siden James Cameron sidst 
instruerede en fi lm, og dette var ingen ringere end Titanic.

Premierer i december & januar

næsTEmÅned    /
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The imaginarium 
of dr. parnassus
Antal stemmer: 82

oldboys
Antal stemmer: 5289%

90.9%

89.9%

Avatar
Antal stemmer: 338

læs om fl ere
kommende fi lm på 
www.kino.dk

Kvinden der drømte 
om en mand

det regner 
med frikadeller
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DRAMA ANIMATION/FAMILIEFILM

Per Flys nye fi lm handler om den unge og smukke K (Sonja Richter), der 
plages af en tilbagevendende drøm om en fremmed mand. 
På en arbejdsrejse som modefotograf møder hun manden fra sin drøm. 
Og hendes ellers perfekte liv med sin elskede Johan (Michael Nyqvist), 
deres fællesbarn og et succesfuldt job trues af en skæbnesvanger og 
mystisk dragende forelskelse mellem to fremmede mennesker. Forelskel-
sen udvikler sig til en besættelse, og da drømmen blander sig med virke-
ligheden, får deres møde fatale konsekvenser for fremtiden.

I Det regner med frikadeller forsøger videnskabsmanden Flint Lockwood 
at løse Jordens hungersnødsproblemer, hvilket resulterer i, at mad begyn-
der at falde fra himlen. Lockwoods opfi ndelse gør det nemlig muligt for 
alle i hans hjemby at bestille lige den slags mad, de ønsker, og hvornår de 
ønsker den. Men opfi ndelsen har også en bagside.
Filmen er baseret på en kendt børnebog af Judi og Ron Barrett, på 
engelsk kaldet Cloudy with a Chance of Meatballs. Filmen blev nummer et 
på biohitlisten i USA.

De mest ventede vinterfi lm
på www.kino.dk
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Månedens filmklumme

KlUMME#8    /

wilight-feberen er over os - navnlig 
over de unge teenagepiger (og de-
res mødre!), der for en stund har 
skiftet glitrende modemagasiner 

og krimier ud med en uopnåelig vampyr-
foreskelse.

I min tid (tænk, at man er nået til at skrive 
det) blev teenage(pige)kulturen også ramt i 
fiktionshjertekulen. Uden internet og masse-
merchandise spillede vi soundtrack på kas-
settebånd til de gik i båndsalat. Opslagstav-
lerne overklistrede vi med billeder af idoler, 
som om aftenen forvandlede sig til vores 
hovedpuder, hvor vi øvede os på dybfølte 
kys (I griner, men enhver pige med respekt 
for sig selv har øvet kys på sin hovedpude). 
Vi vidste kompromisløst, at den længsel, vi 
følte, måtte være pant på, at det, vi længtes 
efter, fandtes.

Født i 1974 vil det være en tilsnigelse at 
påstå, at jeg som 4-årig fattede den første 
Grease-feber, som i den grad bekræftede 
John Travoltas position som superstar. Men 
jeg har ikke været meget mere end otte år, 
da jeg første gang så filmen på tv. Jeg kan 
i detaljen huske, hvordan jeg sad hos mine 
bedsteforældre. Langt over sengetid, stille 
som en mus, bange for at nogen skulle 
slukke og sige: ”ulødig underholdning”. Jeg 
var solgt. Jeg blev forelsket. Ikke i John T, 
men i Olivia Newton John. Prinsesseagtig som 
jeg var, kunne jeg klart bedst lide hende. Hun 
var den pæne pige med fin sløjfe i håret og 
flyvende skørt, og jeg syntes faktisk, at hun 
blev lige krads nok i det stramme sorte out-
fit til sidst. Med søstre og veninder skrålede 
vi på vrøvleengelsk med på ’You are the one 
that I want’. Ved gensyn gennem årene fandt 
jeg mening med det stramme sorte og forel-
skelsen overgik til John T. De jævnaldrende 
drenge torturerede vi til klassefester med 
danseinstruktioner, men federe var det, når 
fædre og brødre gad løfte os på den rigtige 
måde. Benovet så vi til, når de lidt ældre 
øvede sig på sætningen: ”Tell me about it, 

Filmanmelder

Frederikke 
lett

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

Klummen er udelukkende et udtryk 
for skribentens egen holdning.

Månedens klummeskribent, 
Frederikke lett, er freelance 

filmanmelder på Jyllands-Posten. 
Hun er født i det indre københavn i 
1974 og havde i sin pure ungdom to 
store forelskelser til fælles med mil-
lioner af andre piger. Her beretter 
hun om følelsen ved en hjerte-hype 
og håber en dag at blive deltager 
i Vild med Dans for at få lov til 

at lære det danseløft, som Patrick 
Swayze udsætter sin Baby for i 

Dirty Dancing.

hjerte-hype
T stud” og med de første nikotinchok i lungerne 

forsøgte at tvære cigaretten ud på samme 
lidt forfjamskede måde som Sandy. Mange 
år senere øvede vi os på en helt anden, langt 
mere elegant cigaretslukning udført af en alt 
andet end forfjamsket Uma Thurman overfor 
samme John T. 

Som 13-årige blev vi den perfekte målgruppe 
til Dirty Dancing (1987). Med et rumsterende 
teenageoprør i maven blev Baby og Johnny 
vor tids ikoner. Indsvøbt i romantiske fores-
tillinger som jeg var (er), var jeg seriøst over-
bevist om, at skæbnen på en eller anden 
måde ville føre mig sammen med Patrick 
Swayze. For en stand-up-guy med ordene: 
”Nobody puts baby in a corner” var (og er) 
manden i mit liv. Da Patrick Swayze for nylig 
døde i al for tidlig en alder, uploadede sam-
tlige af mine veninder forskellige scener fra 
denne film på Facebook. Som dengang dis-
kuterede vi indædt (uden at rive hinanden i 
håret), hvilken scene der er filmens ultimative.  
Min personlige favorit er den, hvor Johnny 
og Baby står ude i vandet, og han skal lære 
hende det gyldne løft, hun lige har kikset til en 
forudgående danseaften. Det løft - iiiiih gud-
er, hvor har jeg udsat mangen en kæreste, 
ja, også i voksenlivet, for det løft i vandet om 
sommeren. Derfor vil jeg benytte anlednin-
gen til at sige undskyld navnlig til Peter (tæt-
tere kom jeg aldrig på navnet Patrick), som fik 
sig et seriøst vrid i ryggen. 

Mørk og mystisk er helten stadig, selvom han 
i dag hedder Robert Pattinson og ikke Pa-
trick Swayze. De herrer taler til vores dybeste 
kærlighedslængsel og ved sin aldrig fysiske 
kontakt efterlades den som uopnåelig og 
derfor som en af de største i vores hjerter. 
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