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Nytårsfortsætter er som regel umulige at overholde, når hverdagen starter efter to uger med 
familiearrangementer, julemad og fyrværkeri. Det kommer dog an på løftet for det nye år, og vi 
opfordrer naturligvis til et mere behageligt af slagsen - at se fl ere fi lm i biografen.

Godt nok byder 2010 ikke på nye oplevelser med Robert Langdon eller Lisbeth Salander, men 
det giver blot mulighed for biografture, hvor man ikke kender karaktererne eller handlingen i 
forvejen, selvom der selvfølgelig også bliver plads til fortsættelser og fi lmatiserede romaner.

Allerede i december tyvstarter James Cameron med noget, man aldrig har set før, i form af 
den længe ventede Avatar, der nærmest har lovet at revolutionere fi lmmediet. Vi kigger nær-
mere på instruktørens imponerende karriere siden gennembruddet med The Terminator og 
hans vision med sin nye fi lm.

I den klassiske og velkendte ende af skalaen fi nder man Sherlock Holmes, der har eksisteret 
siden 1887, men som nu fi lmatiseres i stor stil for første gang i mange år. Robert Downey Jr. 
spiller mesterdetektiven fra Baker Street, og vi tegner et portræt af den karismatiske og hårdt-
prøvede skuespiller, der for tiden oplever sit livs comeback.

De næste to måneder byder i det hele taget på et rundhåndet fi lmudvalg. Paranormal Activity 
der har skræmt USA fra vid og sans, Nikolaj Steens Oldboys, Per Flys Kvinden der drømte 
om en mand, The Road med Viggo Mortensen og den stjernespækkede Nine er blot nogle af 
de 32 premierefi lm, du kan læse mere om i dette magasin sammen med en guide til årstidens 
udvalg af familiefi lm.

Vi runder af med Søren Høys bedømmelse af biografåret 2009, fi lmjournalist og rektor på Den 
Europæiske Filmhøjskole i Ebeltoft, som du måske eller måske ikke er enig med.

Rigtig god fornøjelse!

Med venlig hilsen
Stine, Daniel og Søren - Kino.dk-redaktionen
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Eftertryk er kun tilladt med redaktionens samtykke 
og med tydelig kildeangivelse. Der tages forbe-
hold for trykfejl, mangler samt pris- og datoæn-
dringer i omtaler og artikler. Kino.dk kan ikke hold-
es ansvarlig for fejl og mangler i annoncemateriale 
leveret klar til tryk fra annoncører.

foTo Twentieth Century Fox
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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    /

85,1%

Mangler du et sted at kommunikere med an-
dre fi lmglade danskere? 

På kino.dk er brugerne den primære 
stemme. Under hver fi lm og under de 
daglige nyheder foregår hyppige diskus-
sioner, om hvorvidt man glæder sig til en 
fi lm, om det seneste sladder, eller hvad man 
synes om fi lmen efter biografturen.  

Især fans har fundet hinanden på sitet, med 
op til 5500 stemmer og over 700 kommen-
tarer på The Twilight Saga: New Moon. Det 
resulterede i, at kino.dk inviterede de 5 
største Twilight-fans med ledsager til 
gallaevent på fi lmen.

Tillykke til Nickie Vognsen, Amalie Hamme-
ken, Ivy Munther, Kristina Laustsen og Lisa 
Nielsen!

Nu er det snart slut med at gå glip af 
en ny trailer eller et fi lmklip, fordi man 
ikke har installeret det rigtige program 
eller lige mangler den seneste opdat-
ering for at se med. Den nye kino.dk-
player foreslår også andre trailers fra 
fi lm i samme genrer efter afspilning, og 
det hele foregår i et større format end 
tidligere.

Ved de fl este fi lm i dette magasin vil du 
fi nde et rødt termometer der måler en 
fi lms buzz, det såkaldte Buzz-o-meter. 

Buzz-o-meteret fi ndes på www.kino.dk 
ved siden af hver fi lm, og giver danskerne 
mulighed for at fortælle, hvorvidt de ser 
frem til en bestemt fi lm ud fra følgende 
svarmuligheder: 

- Den fi lm SKAL jeg bare se!
- Helt sikkert – jeg glæder mig!
- Hvorfor ikke, den ser god ud
- Jeg venter til den kommer på dvd
- Ikke lige min kop te
- Aldrig i livet

Resultatet måles ud fra gennemsnittet af 
de forskellige svar, og hvor mange der har 
svaret. Alle fi lm med minimum 50 stem-
mer får resultatet med i magasinet. 

Dvs. at du som fi lmelsker kan være med 
til skabe opmærksomhed og forventning 
om de kommende fi lm, der ligger dit 
hjerte nær – både de store og de små. 

NY PLAYER PÅ WWW.KiNo.dK

invitér dine venner med i biografen via vores facebook-applikation

invitér dine venner 

TAG EN FILMS TEmpERATuR FANS MØDES PÅ 
WWW.KiNo.dK
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Filmnyheder & gossip

filmbuzz    /

På Twitter er legen Oneletteroffmovies, hvor 
man enten fjerner, tilføjer eller erstatter et 
bogstav til en fi lmtitel, blevet populær. Her 
er et udpluk af de sjoveste. 

• Fight at the Museum
• The Devil Fears Prada
• Forrest Dump
• Panic Groom
• Irony Man
• A Serious Tan
• The Dork Knight
• Pigen der legede med silden
• Mænd der bader kvinder
• De største telte

Audrey Hepburn-klassikeren My Fair Lady fra 
1964 skal nu genindspilles, og Keira Knightley 
skal spille arbejderklassepigen Eliza Doolittle, 
der kommer i lære hos overklasse-professoren 
Henry Higgins for at blive en ordentlig dame. I 
rollen som professoren er daniel ”James Bond” 
Craig en favorit, mens Emma Thompson, der 
vandt en Oscar for manuskriptet til Sense and 
Sensibility, skal skrive. 

Hugh Jackman takkede nej til at være Os-
car-vært, det samme gjorde Ben Stiller og 
Robert downey Jr. I stedet er de to garvede 
Hollywood-stjerner Steve martin og Alec 
Baldwin (billedet) trådt til som værter for 
det kommende show. Martin var også vært 
i 2000 og 2002, mens Baldwin debuterer. 
Nomineringer offentliggøres den 2. februar, 
og showet kører af stablen den 7. marts. 

På Twitter er legen Oneletteroffmovies, hvor 
man enten fjerner, tilføjer eller erstatter et 
bogstav til en fi lmtitel, blevet populær. Her 
er et udpluk af de sjoveste. 

 The Devil Fears Prada

 Pigen der legede med silden
 Mænd der bader kvinder

filmleg på TWiTTER

KEiRA -
en fair 
ladY

oSCAR-VÆRTER fundet

  TWeeT

 T
Weee

T

orla 
frøsnapper 
i 3d

antHonY 
Hopkins 
ER odiN

ole lund Kirkegaards elskede historie 
om Orla Frøsnapper skal nu genfortol-
kes som den første danske animations-
fi lm i 3D. Det er bl.a. folkene bag Disco 
Ormene der skal producere og Gert 
Fredholm, der lavede Lille Virgil og Orla 
Frøsnapper i 1979, skal instruere sam-
men med peter dodd, der tidligere har 
arbejdet for Tim Burton.  

Odin, Thor og Loke, som vi bl.a. 
kender fra Peter Madsens tegnefi lm 
Valhalla (1986), vender snart tilbage, 
når Marvel-tegneserien Thor fi lm-
atiseres af Kenneth Branagh. 

Her følger man superhelten Thor, der 
modsat tegnefi lmens udgave er en fl ot, 
lyshåret helt. Natalie portman med-
virker, og i rollen som den almægtige 
Odin er Anthony Hopkins blevet hyret. 



13kino.dk   dec/jan 2009

filmbuzz

I The First Time, den amerikanske genindspilning af Kærlighed 
ved første hik, spiller Devon Werkheiser rollen som Victor. 
Kino.dk har snakket med den 18-årige skuespiller.

Kan du genkende Victor i dig selv?
”Ja, for pokker. Victor kan hverken forme sætninger foran Anya, og det sker jo for de fl este. 
Jeg er personligt selv på ingen måde særlig smooth foran pigerne.”

Hvordan var det at fi lme den meget intime kondom- scene?
”Det er faktisk en sjov historie, for den dag vi fi lmede den famøse kondom-scene, var min 
mor tilfældigvis med på settet. Mor havde ikke brug for at se det! Hun må dog godt se den 
færdige fi lm, det må min bedstemor til gengæld ikke!”

Har du en favorit romantisk teenagefi lm?
”Ja, jeg er faktisk en stor fan af romantiske fi lm, selvom de fl este fyre ikke vil indrømme det. 
Min favorit er nok The Notebook (2004), den historie er jo nærmest magisk.”

The First Time har premiere 1/1 - 2009
Læs hele interviewet i løbet af december på www.kino.dk

1979
Olsen-banden 

overgiver sig aldrig (nr. 11)
934.878 billetter

1978
Grease

1.006.102 billetter

1977
Olsen-banden deruda’ (nr. 9)

1.044.787 billetter

1976
Olsen-banden ser rødt (nr. 8)

1.201.281

1975
Dødens gab
772.286 billetter 

1974
Olsen-bandens 

sidste bedrifter (nr. 6)
295.673 billetter

1973
Lev og lad dø 

(James Bond-fi lm nr. 8)
239.405 billetter 

1972
Olsen-bandens 
store kup (nr. 4)

268.134 billetter

1971
Olsen-banden i Jylland (nr. 3)

338.799 billetter 

1970
Kellys helte

280.289 billetter 

Bemærk at tallene før 1976 
er mindre præcise

HVERT åRS 
BEdST SÆlgENdE film 
i dANmARK 1970-1979

3 Hurtige 
Til dEN AmERiKANSKE 
RoBERT HANSEN

RiSK
tHe movie
Brætspillet rISK skal fi lmatiseres af Sony 
Pictures. Det strategiske spil om verden-
sherredømmet består i princippet blot 
af et verdenskort, plastiksoldater og 
terningeslag, så tiden må vise, hvordan en 
spillefi lm skal fungere. Sænke Slagskibe, 
Stratego og Matador er også på tale som 
fi lm i den nærmeste fremtid.

er mindre præcise
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filmbuzz

I det forrige kino.dk-magasin kunne man 
læse, at den 31-årige Zoe Saldana er blevet 
kåret som en af de fem mest sexede skue-
spillere i Hollywood. Zoe, hvis far er fra Den 
Dominikanske Republik og mor er fra Puerto 
Rica, var oprindeligt danser og fi k også sit 
skuespilgennembrud i en dansefi lm, nemlig 
Center Stage fra 2000. Det skulle vise sig 
at Zoe Saldana kunne mere end danse, og i 
dag rummer hendes cv en række af de mest 
imponerende fi lmgiganter. Det startede med 
Pirates of the Caribbean (2003), så var hun 
Trekkie-glad lufthavnsbetjent for Steven Spiel-
berg i The Terminal (2004), og så kom rollen 
som selveste Uhura i J.J. Abrams opdatering 
af Star Trek fra 2009. Nu er Saldana klar til at 
forføre biografgængerne som et smukt blåt 
Na’vi-væsen i James Camerons Avatar, og i 
fremtiden vender hun tilbage som Uhura i den 
næste Star Trek-fi lm.   

Hold ØJE mEd

ZoE 
SAldANA

Zoe Saldana er aktuel 
i Avatar
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filmbuzz

vidste du...

… at Ridley Scott skal lave en film om 
familien bag modeimperiet Gucci, og 
at Angelina Jolie formentlig skal spille 
Patrizia Reggiano, der fik en fæng-
selsstraf for at bestille et lejemord på 
sin eksmand

...at Naomi Watts ifølge en større 
undersøgelse er den skuespillerinde, 
der er mest profitabel i Hollywood

… at en syv minutter lang ukendt 
filmstrimmel med Charles Chaplin 

for nylig blev fundet i en tindåse købt 
over eBay

… at der, foruden den 
nyeste og sjette Saw-film, 

er planlagt endnu to gysere 
om Jigsaw-morderen 

– den næste i 3D

… at Nicole Kidman skal 
spille danskeren Einar 

Wegener, den første 
mand der fik en køns-

skifteoperation, i filmen 
The Danish Girl

at Men in Black 3 skal skrives af 
manuskriptforfatteren bag 
Tropic Thunder, Etan Cohen

… at den 87-årige Christopher 
lee, der blev kendt som Grev 
Dracula og sidenhen som Saru-
man i Ringenes Herre-trilogien, er 
blevet slået til ridder

… at Kate Winslet ifølge 
The Guardian estimeret set 
har bidraget med 60 mil-
lioner pund til den samlede 
engelske industri
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filmbuzz

… at Ridleys bror Tony Scott 
skal instruere en film om 
stripperfænomenet Chippendales

… at Tømmermænd i 
Vegas-efterfølgeren 

The Hangover 2 
allerede er på vej

… at michael Jackson-filmen 
This Is It slog rekorden som 

bedste åbningsweekend for en 
dokumentarfilm i Danmark

Musikeren og skuespilleren debuterer som 
instruktør og manuskriptforfatter med ko-
medien Oldboys den 25. december.

Hvordan kom du på historien i Oldboys?
Jeg har haft ideen, siden jeg rejste rundt med min fars orkester 
i en bus i 1994. Men Vagns historie er faktisk baseret på Sanne 
Salomonsens gamle keyboardmand, der var svensker, og som 
den allerførste dag på turneen blev glemt på en tankstation! 
Det har jeg så bygget videre på.

Kan stemningen fra en turnébus overføres 
til et oldboyshold på bustur i Sverige?
Ja, for når mænd er væk fra deres koner og arbejde i en week-
end, er det øl, fisse og hornmusik. Det er skønt med to dage, 
hvor de har lov til at være sig selv, prutte og gøre alle de her 
ting, man nu gør som mand.

Var du fristet af en større rolle til dig selv i filmen?
Overhovedet ikke, men vi havde ikke nogen til at spille rollen, 
og så måtte jeg hoppe ind. Jeg var selvfølgelig den mest upro-
fessionelle. Jeg tror, vi måtte tage scenen om seks gange, fordi 
jeg hele tiden begyndte at grine.

Hvilket fodboldhold er du fan af?
Jeg ved ikke en skid om fodbold, men jeg er jo københavner, 
så støtter mig til FCK, som jeg har været til en del kampe med. 
Men det er min kæreste, der ligger i sofaen derhjemme og ser 
Champions League.

Hvilke komedier kan du bedst lide?
This Is Spinal Tap er nok der, jeg har grinet mest. Af nyere 
komedier synes jeg Dum og Dummere er skidegod, og jeg er 
også ret vild med Blinkende Lygter. Men jeg er inspireret af film 
som Sideways, About Schmidt og The Full Monty. Film, hvor jeg 
trækker på smilebåndet nogle gange og kan se mig selv i, er 
dem, der har givet mig mest.

Læs hele interviewet 
i løbet af december på www.kino.dk

5 spørgsmål til 
NiKolAJ STEEN
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Titel premiere genre Side
pARANoRmAl ACTiViTy
pARTERApi i pARAdiS 
ARTHuR og mAlTAZARS HÆVN 
SiN NomBRE
lA NANA 
CoCo fØR CHANEl
AVATAR
SupERBRoR 
SHERloCK HolmES
THE imAgiNARium of dR. pARNASSuS
oldBoyS
AlViN og dE fRÆKKE JoRdEgERN 2
old dogS
KoNCERTEN 
CAmiNo
THE fiRST TimE
mig og mElody
THE mEN WHo STARE AT goATS 
plANET 51
fRiHEdSKÆmpEREN mAX mANuS
NiNE
dET HVidE BåNd 
iT migHT gET loud
KViNdEN dER dRØmTE om EN mANd
dET REgNER mEd fRiKAdEllER
dET’ iNdViKlET
AlTiNg BliVER godT igEN
up iN THE AiR 
mARy & mAX
THE STEpfATHER
THE RoAd

04.12.2009
04.12.2009
04.12.2009
04.12.2009
04.12.2009
11.12.2009
18.12.2009
18.12.2009
25.12.2009
25.12.2009
25.12.2009
25.12.2009
25.12.2009
25.12.2009
25.12.2009
01.01.2010
01.01.2010
07.01.2010
07.01.2010
07.01.2010
14.01.2010
14.01.2010
14.01.2010
21.01.2010
21.01.2010
21.01.2010
28.01.2010
28.01.2010
28.01.2010
28.01.2010
28.01.2010

GYSEr
KOMEDIE
FAMILIEFILM
THrILLEr / DrAMA
DrAMA
DrAMA
ACTION / SCIENCE FICTION
FAMILIEFILM
ACTION / ADVENTurE
FANTASY / ADVENTurE
KOMEDIE
FAMILIEFILM
KOMEDIE
KOMEDIE / DrAMA
DrAMA
KOMEDIE
rOMANTIK / KOMEDIE 
KOMEDIE
ANIMATION/FAMILIEFILM
KrIGSFILM / DrAMA
MuSICAL / rOMANTIK
THrILLEr / DrAMA
DOKuMENTAr
DrAMA
ANIMATION / FAMILIEFILM
rOMANTIK / KOMEDIE
DrAMA
DrAMA / KOMEDIE
ANIMATION / DrAMA
GYSEr
DrAMA

22
23
23
24
24
25
26
28
29
30
31
32
32
34
34
35
35
36
36
40
41
42
42
43
45
46
46
48
49
49
50

Premierer i December / Januar

AKTuEllEFiLm    /
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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%

Coco før Chanel
Læs omtalen på side 25
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Læs om flere kommende film påwww.kino.dk



22 kino.dk   dec/jan 2009

I Paranormal Activity er det unge par Katie og Micah for nylig fl yttet ind i et lille hus, 
hvor de kort efter begynder at mærke nogle forstyrrelser. Der er noget. En skabning, 
en tilstedeværelse, som måske, måske ikke er af dæmonisk karakter. Den er mest 
aktiv om natten, når parret sover. Eller rettere sagt, når de prøver at sove. 

Katie har mærket dette skræmmende fænomen, lige siden hun var lille, og det er også 
som om, at skabningen er mest interesseret i hende. Micah har købt et videokamera 
for at dokumentere hele forløbet, og snart bliver han besat af tanken om at opklare 
mysteriet. Kameraet optager alt, hvad der sker i soveværelset om natten. Og det 
bliver værre og værre.

Paranormal Activity er blevet et fænomen i USA, hvor den på trods af et beskedent 
budget på kun 15.000 dollars har toppet box offi ce-listen.

oRigiNAl TiTEl 

Paranormal Activity

iNSTRuKTØR
Oren Peli

SKuESpillERE
Katie Featherston
Micah Sloat
Michael Bayouth

lANd
uSA

pRoduKTioNSåR
2009

SpillETid
86 min.

paranormal 
Activity
Den mest skræmmende fi lm 
siden The Blair Witch Project

PReMieRe

4/12

Foto © Filmcompagniet

655
stemmer

87.4%

GYSeR
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oRigiNAl TiTEl 

Couples retreat

iNSTRuKTØR
Peter Billingsley

SKuESpillERE
Vince Vaughn
Kristin Davis
Malin Akerman
Kristen Bell

lANd
uSA

pRoduKTioNSåR
2009

SpillETid
115 min.

oRigiNAl TiTEl 

Arthur et la 
vengeance de Maltazard

iNSTRuKTØR
Luc Besson

SKuESpillERE
Freddie Highmore
Mia Farrow

lANd
Frankrig

pRoduKTioNSåR
2009

SpillETid
86 min.

PReMieRe

4/12
PReMieRe

4/12
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Trouble 
in Paradise

Tilbage til 
Minimoysernes verden

Tre par fra Midtvesten tager på en ferie på en paradisisk tropeø, hvor 
parterapi er obligatorisk. Da parrene køber pakkerejse forventer de, 
at terapien er surf og sand og palmesus. 

Ikke så snart har de fundet badeshorts og bikini frem og har sat 
kursen mod stranden, før det går op for dem, at de er nødt til at 
overbevise terapeuten om, at de er lykkeligt gift.

Filmen har Vince Vaughn, kendt fra Four Christmases (2008) og Wed-
ding Crashers (2005) i hovedrollen. Manuskriptet er skrevet af Jon 
Favreau, der tidligere har skrevet Swingers (1996) og instrueret Iron 
Man (2008).
  

Arthur glæder sig helt vildt, for i aften slutter månens tiende cyk-
lus, og så kan han endelig vende tilbage til Minimoysernes verden 
for at gense Prinsesse Selenia. Minimoyserne har forberedt en stor 
festmiddag til ære for Arthur, og Selenia har taget sin yndige rosen-
bladskjole på. Desværre vælger Arthurs far helt uventet at forkorte 
ferien hos Mammi.

En edderkop afl everer et riskorn med teksten ’S.O.S.’ til Arthur, da 
de skal til at rejse, og der er ingen tid at spilde. Selenia er i fare og 
Arthur bliver nødt til at redde hende! Arthur begiver sig nu ud på en 
farefuld rejse, hvor han kæmper mod den nye tyran i Landet med 
De Syv Jorde, redder Betameches liv og slås med rotter, frøer og 
behårede edderkopper.

Arthur og Maltazars hævn er franskmanden Luc Bessons fortsæt-
telse til hans egen familiefi lm, Arthur og Minimoyserne fra 2006. Fil-
men vises med dansk tale.

83
stemmer

82%

parterapi i paradis Arthur og maltazars hævn

KOMeDie FAMiLieFiLM
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oRigiNAl TiTEl 

Sin Nombre

iNSTRuKTØR
Cary Fukunaga

SKuESpillERE
Paulina Gaitán
Edgar Flores
Kristyan Ferrer
Tenoch Huerta Mejía

lANd
Mexico/uSA

pRoduKTioNSåR
2009

SpillETid
96 min.

oRigiNAl TiTEl 

La nana

iNSTRuKTØR
Sebastian Silva

SKuESpillERE
Catalina Saavedra
Claudia Celedón
Alejandro Goic
Mariana Loyola

lANd
Chile/Mexico

pRoduKTioNSåR
2009

SpillETid
115 min.
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På vej til det 
forjættede land

Tjenestepigen

Den unge fattige honduranske teenager Sayra (Paulina Gaitán) 
beslutter sammen med sin far og onkel sig for at krydse Latinameri-
ka for at komme til det forjættede land USA. Undervejs møder de 
det mexicanske bandemedlem El Casper (Edgar Flores), som også 
forsøger at komme videre i livet. Væk fra sin voldelige fortid og sine 
tidligere bandekammerater, som ikke har i sinde at tilgive hans ud-
meldelse fra banden. Sammen danner de en pudsig lille gruppe, der 
må udnytte alt, de kan for at overleve den stadig mere og mere fare-
fulde færd.

Det er instruktøren Cary Fukunagas første spillefi lm, og den har aller-
ede opnået stor opmærksomhed ved festivaler rundt om i verden. 
Fukunaga modtog selv instruktørprisen ved Sundance Film Festival, 
og i Edinburgh blev han ligeledes hædret med en pris for bedste nye 
instruktør.

La nana er historien om Raquel (Catalina Saavedra), der har tjent 
som tjenestepige hos Valdes-familien i 23 år. Som hverken et fuldt 
medlem af familien eller kun en simpel tjenestepige, svæver hun i en 
position midt imellem. Da hun føler sig truet af familiens nyansatte 
tjenestefolk, kaster hun sig ud i en række vanvittige gerninger for at 
fastholde sin position.

Filmens chilenske instruktør, Sebastian Silva, er ikke blot fi lmkunst-
ner, men laver også malerier, illustreringer og populærmusik. Hans 
lavede sin første spillefi lm, La Vida me Mata, i 2007, og La nana er 
blot hans anden fi lm. Den har modtaget syv priser, bl.a. to af hoved-
priserne ved den amerikanske Sundance Film Festival.

Sin Nombre la nana

DRAMA 

THRiLLeR

DRAMA
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Coco før Chanel er historien om en lille pige, der sendes på børnehjem, og om en 
ydmyg syerske i et baglokale. Om en ung, tynd kurtisane, der fi nder en smutvej til 
samfundets dekadente overklasse, og om en forelsket kvinde, der ved, hun aldrig 
bliver nogens hustru. Men det er også historien om en oprører, der ikke fi nder sig i 
tidens kvindeundertrykkende konventioner og derfor klæder sig i sine elskeres tøj.

Historien om Gabrielle ”Coco” Chanel begynder godt nok på samfundets bund, men 
ved egen hjælp og vilje ender hun som legendarisk modeskaber, der med sin succes, 
frihed og upåklagelig stil opnåede status som symbolet på den moderne kvinde.

Audrey Tautou (Den fabelagtige Amélie fra Montmartre, 2001) spiller designeren og 
legenden Coco Chanel. Skuespillerens cv er imponerende, og ud over en række fran-
ske succeser spillede hun med i Ron Howards fi lmatisering af Dan Browns The Da 
Vinci Code i 2006.

Filmen er en del af Biografklub Danmarks program.

oRigiNAl TiTEl 

Coco avant Chanel

iNSTRuKTØR
Anne Fontaine

SKuESpillERE
Audrey Tautou
Alessandro Nivola

lANd
Frankrig

pRoduKTioNSåR
2009

SpillETid
110 min.

Coco før Chanel
Modeikonets ungdom

PReMieRe
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Foto © Filmcompagniet
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James Camerons Avatar foregår på den fremmedartede og tryllebindende måne 
kaldet Pandora, hvor der lever mere end tre meter høje, blå, menneskelignende 
væsner, Na’vi. 

Denne fremmede verden er rig på fantasifulde landskaber, væsener og ukendt be-
plantning. Mennesker kan ikke ånde den pandoriske luft, så de udvikler genetiske 
hybrider af mennesker, kaldet avatarer, som kan kontrolleres via en mental forbin-
delse. Jack Sully (Sam Worthington kendt fra Terminator Salvation (2009)), en tidligere 
soldat, kastes i skikkelse af sin avatar, ud på dannelsesrejse gennem Pandoras fo-
runderlige verden. 

Avatar har været mere end 14 år undervejs, og det er Camerons første fi ktionsfi lm 
siden Titanic (1997). På rollelisten ses Sigourney Weaver (Alien-fi lmene), Zoe Saldana 
(Star Trek, 2009), Michelle Rodriguez (S.W.A.T., 2003) samt Giovanni Ribisi (Lost in 
Translation, 2003).

Filmen vises i 3D i udvalgte biografer.

oRigiNAl TiTEl 

Avatar

iNSTRuKTØR
James Cameron

SKuESpillERE
Sam Worthington
Sigourney Weaver
Michelle rodriguez
Zoe Saldana

lANd
uSA

pRoduKTioNSåR
2009

SpillETid
166 min.

Avatar
Storfi lmens mester er tilbage

PReMieRe
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Foto © Twentieth Century Fox
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Anton (Lucas Clorius) på ti år ønsker sig mere end noget andet en ”rigtig” storebror. 
Han har så ofte tilsidesat sig selv i hensynet til sin autistiske storebror Buller (Viktor 
Kruse Palshøj), og han drømmer om en anden Buller, den stærke og frække storebror, 
som kan give ham status over for bøllerne i skolegården. Buller er meget optaget af 
rummet, og da en ’Super-trip-remote’ lander på Amager Fælled, bliver Buller den 
superbror, Anton har drømt om.

Superbror er en dansk familiefi lm af Birger Larsen, der med succes instruerede bl.a. 
Tommy Kenter og Birthe Neumann i Lad isbjørnene danse (1990). Anette Støvlebæk, 
der spiller mor, blev danmarkskendt med Lone Scherfi gs dogme-fi lm Italiensk for 
begyndere i 2000.

Læs interview med 
Lucas Clorius og Viktor Kruse Palshøj
i Familie-kino på side 63

oRigiNAl TiTEl 

Superbror

iNSTRuKTØR
Birger Larsen

SKuESpillERE
Lucas Clorius
Viktor Kruse Palshøj
Anette Støvelbæk

lANd
Danmark

pRoduKTioNSåR
2009

SpillETid
89 min.

Superbror
Ønskebroren

PReMieRe
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Foto © Nordisk Film / Erik Aavatsmark
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Mesterdetektiven Sherlock Holmes (Robert Downey Jr.) og hans pålidelige kol-
lega Watson (Jude Law) bliver stillet over for nogle store udfordringer. Holmes 
afslører, at hans kampevner er lige så farlige som hans legendariske intellekt, 
og han må kæmpe som aldrig før for at fange en ny fjende og for at opklare et 
dødbringende plot, som kan ødelægge hele landet.

Makkerparret er oppe imod den mystiske modstander, Blackwood (Mark 
Strong), men kan måske få hjælp fra Irene Adler (Rachel McAdams), den eneste 
kvinde der nogensinde har overvundet Holmes og som har fastholdt et storm-
fuldt forhold til detektiven.

Med Sherlock Holmes genfortolker Guy Ritchie (Rub & Stub og to rygende 
geværer, 1998 og Snatch, 2000) Sir Arthur Conan Doyles legendariske karakter.

oRigiNAl TiTEl 

Sherlock Holmes

iNSTRuKTØR
Guy ritchie

SKuESpillERE
robert Downey Jr.
Jude Law
rachel McAdams
Mark Strong

lANd
Storbritannien/Australien/uSA

pRoduKTioNSåR
2009

SpillETid
139 min.

Sherlock Holmes
Eventyrlig mesterdetektiv

PReMieRe

25/12

Foto © Sandrew Metronome
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oRigiNAl TiTEl 

The Imaginarium of Doctor Parnassus

iNSTRuKTØR
Terry Gilliam

SKuESpillERE
Heath Ledger
Johnny Depp
Colin Farrell
Jude Law

lANd
Frankrig/Canada/Storbritannien

pRoduKTioNSåR
2009

SpillETid
122 min.

PReMieRe
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Foto © Disney Pictures

196
stemmer

92%

The imaginarium of dr. parnassus

FAnTASY

ADVenTURe

Terry Gilliams fabel The Imaginarium of Dr. Parnassus handler om et omrejsende 
teaterkompagni, som giver publikum en forestilling ud over det sædvanlige. Tony 
(Heath Ledger) er en del af dette teaterkompagni, men historien starter for mange 
tusinde år siden, da Dr. Parnassus (Christopher Plummer) vandt udødelighed i et 
væddemål med djævelen, Mr. Nick (Tom Waits). Mange århundreder senere, da Dr. 
Parnassus møder sit livs kærlighed, bytter han udødeligheden for ungdom, dog på 
den betingelse, at Mr. Nick skal have hans datter den dag, hun fylder 16 år.

The Imaginarium of Dr. Parnassus var præget af uheld, som næsten skrinlagde pro-
jektet. Hovedrollen Heath Ledger døde under optagelserne, men heldigvis stod en 
række af hans skuespillerkolleger (Johnny Depp, Colin Farrell og Jude Law) klar til 
at hjælpe - og spille den samme rolle som Ledger!

Heath Ledgers sidste fi lm
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Foto © Nordisk Film / Per Janus Sørensen

102
stemmer

89.6%

oRigiNAl TiTEl 

Oldboys

iNSTRuKTØR
Nikolaj Steen

SKuESpillERE
Kristian Halken
robert Hansen
Laura Christensen
rasmus Bjerg

lANd
Danmark

pRoduKTioNSåR
2009

SpillETid
100 min.

PReMieRe

25/12

KOMeDie

Den midaldrende, selvudslettende Vagns (Kristian Halken fra Kærestesorger, 2009) 
liv er gået totalt i stå. Vagn lever alene, pas-ser sit arbejde som pedel, og hans en-
este adspredelse i tilværelsen er at spille oldboys-fodbold med en gruppe verdens-
fjendske middelmådighedsdanskere fra Centerpubben. På den årlige fodboldtur til 
Sverige bliver Vagn glemt på en tankstation, men forsøger selv - modvilligt hjulpet 
af den kiksede tankstationsrøver, John (Robert Hansen, Anja og Viktor-fi lmene) - at 
indhente bussen. Det udvikler sig til en rejse, der langsomt, men sikkert får rusket 
Vagn ud af intetheden.

Oldboys er skuespilleren Nikolaj Steens (Den store dag, 2004) debut som instruk-
tør. Foruden Robert Hansen og Kristian Halken er også Laura Christensen, Leif 
Sylvester, Ole Thestrup, Bodil Jørgensen, Nikolaj Steen og Rasmus Bjerg med i 
fi lmen.

oldboys
Pedellen og tankstationsrøveren

interview med

Nikolaj Steen 
s. 17
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oRigiNAl TiTEl 

Alvin and the Chipmunks: 
The Squeakquel

iNSTRuKTØR
Betty Thomas

SKuESpillERE
Zachary Levi
David Cross
Jason Lee

lANd
uSA

pRoduKTioNSåR
2009

SpillETid
92 min.

oRigiNAl TiTEl 

Old Dogs 

iNSTRuKTØR
Walt Becker

SKuESpillERE
John Travolta
robbie Williams
Seth Green
Kelly Preston

lANd
uSA

pRoduKTioNSåR
2009

SpillETid
85 min.
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Musikalske 
gnavere

Travolta og Williams 
vs. møgungerne

Popsensationerne Alvin, Simon og Theodore ender i denne efter-
følger med at bo hos Dave Sevilles unge nevø Toby. ”Drengene” må 
lægge deres stjernestatus på hylden og tage tilbage på skolebænk-
en. For at kunne bevare skolens musikundervisning, må de små jor-
degern vinde den store præmie i en kæmpe musikkonkurrence. Men 
konkurrencen bliver hård, da de tre jordegern uventet møder deres 
musikalske modstykke – tre syngende, smukke pige-jordegern, som 
hedder “The Chipettes” og består af Brittany, Eleanor og Jeanette.

Alvin og de frække jordegern 2 er fortsættelsen til den første fi lm fra 
2007. Det er en kombination af rigtige fi lmoptagelser og animation, 
musik og komik i én stor familievenlig blanding.

Filmen vises med dansk tale.

I Old Dogs får to gamle venner deres liv vendt totalt på hovedet, 
da de uden varsel får ansvar for et syvårigt tvillingepar, mens de 
forsøger at lave deres livs bedste handel. De to venner, nyskilte Dan 
og den overglade Charlie, spilles af Robin Williams og John Travolta. 

Disse to knap så børnevenlige ungkarle får mere end nok at se til 
med at styre møgungerne, mens de samtidig forsøger at få deres 
liv på ret køl. Til deres store overraskelse fi nder de dog undervejs 
ud af, at de vigtigste ting i livet er noget helt andet end det, de ellers 
har prioriteret.

Old Dogs er lavet af Walt Becker, instruktøren bag Wild Hogs 
(2007), og birollerne udgøres af Seth Green (Without a Paddle, 
2005), Kelly Preston (Death Sentence, 2008) og Matt Dillon (You, 
Me and Dupree, 2006).

185
stemmer

86.8%

Alvin og de frække jordegern 2 old dogs

FAMiLieFiLM KOMeDie

iNSTRuKTØR
Betty Thomas

SKuESpillERE
Zachary Levi
David Cross
Jason Lee

lANd
uSA

pRoduKTioNSåR
2009

SpillETid
92 min.

Walt Becker

SKuESpillERE
John Travolta
robbie Williams
Seth Green
Kelly Preston

lANd
uSA

pRoduKTioNSåR
2009

SpillETid
85 min.

KOMeDie
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oRigiNAl TiTEl 

Le Concert

iNSTRuKTØR
radu Mihaileanu

SKuESpillERE
Aleksei Guskov
Mélanie Laurent
Dmitri Nazarov
Valeriy Barinov

lANd
Frankrig/Italien/ 
rumænien/Belgien

pRoduKTioNSåR
2009

SpillETid
125 min.

oRigiNAl TiTEl 

Camino

iNSTRuKTØR
Javier Fesser

SKuESpillERE
Nerea Camacho
Carme Elias
Mariano Venancio
Manuela Vellés

lANd
Spanien

pRoduKTioNSåR
2008

SpillETid
143 min.

PReMieRe

25/12
PReMieRe

25/12

Fo
t

o
©

 C
am

er
a 

Fi
lm

Fo
t

o
©

 M
ira

cl
e 

Fi
lm

Svindelnummer 
i koncertsalen

Tragisk 
og sand

Koncerten handler om Bolsjoj-teatrets feterede dirigent Andrei Fili-
pov (Aleksei Guskov), der faldt i unåde under kommunismen, da han 
nægtede at rense sit orkester for jøder og andre folkefjender, herib-
landt hans egen bedste ven, cellisten Sacha. Siden har Andrei været 
vicevært på sin gamle arbejdsplads – gerne med mindst én genstand 
for meget inden for vesten. Da han ved et tilfælde ser en invitation 
til orkestret, griber han muligheden og samler sit gamle orkester 
på ægte Buena Vista Social Club-manér. Men dermed er opgaven 
ikke løst. Skal Tchaikovsky få lov til tone rent igennem på Châtelet 
Teatret, må de vordende værtsfolk i Paris for enhver pris ikke opdage 
svindelnummeret.

Den rumænske instruktør Radu Mihaileanu (Gå og bliv den du er, 
2005) blander med Koncerten humor og dramatik, men tilføjer 
selvfølgelig også en masse klassisk musik.

Camino er inspireret af virkelige begivenheder om en usædvanlig 
pige på 11 år (Nerea Camacho), der på tærsklen til ungdommen og et 
liv, der kun lige skal til at blomstre, pludselig står ansigt til ansigt med 
både kærligheden og døden. I virkeligheden døde Alexia González-
Barros af cancer som kun 14-årig i 1985, og er i øjeblikket på tale til 
at blive helgen.

Filmen modtog 16 nationale fi lmpriser, heriblandt seks Goya Awards 
(Spaniens svar på en Oscar) for bedste fi lm, bedste originalm-
anuskript, bedste instruktion, bedste kvindelige skuespiller, bedste 
nye kvindelige skuespiller og bedste mandlige birolle.

Koncerten Camino

KOMeDie

DRAMA

DRAMA

intervieW med

dEVoN

WERKHEiSER

s. 13
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oRigiNAl TiTEl 

The First Time / 
Love at First Hiccup

iNSTRuKTØR
Barbara rothenborg

SKuESpillERE
Devon Werkheiser
Scout Taylor-Compton
ray Wise
James Eckhouse

lANd
uSA

pRoduKTioNSåR
2009

SpillETid
89 min.

oRigiNAl TiTEl 

Whatever Works

iNSTRuKTØR
Woody Allen

SKuESpillERE
Larry David
Evan rachel Wood
Henry Cavill
Patricia Clarkson

lANd
uSA/Frankrig

pRoduKTioNSåR
2009

SpillETid
92 min.
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Amerikansk remake af 
Kærlighed ved første hik

Woody Allen 
tilbage til New York

Allerede første dag i high school bliver Victor (Devon Werkheiser) 
ramt af akut ‘Anya-itis’ – han bliver hovedkulds og håbløst forelsket 
i den smukke Anya (Scout Taylor-Compton). Håbløst, fordi Anya er 
smuk, populær, kommer fra en velhavende familie, går i afgangsklas-
sen og er på alle måder langt uden for sådan en grønskollings ræk-
kevidde. Det gør det heller ikke nemmere, at hun allerede dater den 
smarte Peter (Ken Luckey), der kører i dyr sportsvogn, går i mærke-
varetøj og har styr på det hele. Den slags kendsgerninger afskræk-
ker imidlertid ikke Victor, der med klodset charme forsøger at vinde 
Anyas kærlighed.

Det er danskfødte Barbara Rothenborg (fra tv-serien Nana), der har 
påtaget sig opgaven med at genskabe den første fi lm om Anja og 
Viktor, Kærlighed ved første hik (1999), som en amerikansk ungdom-
skomedie. Regner Grasten er selv executive producer på den ameri-
kanske udgave af det danske fi lmhit.

Gnavpotten Boris (Larry David fra Curb Your Enthusiasm), et selvud-
nævnt geni, møder Melody (Evan Rachel Wood, Across the Universe, 
2007), en ung, naiv pige fra Syden, der er løbet hjemmefra. Boris og 
Melody er forskellige som nat og dag, men alligevel udvikler der sig 
et kærligt forhold imellem dem. Da pigens snerpede forældre ank-
ommer for at redde hende, bliver Boris hvirvlet ind i uforudsete og 
vanvittige romantiske forviklinger. Boris’ teori er, at man bare skal 
tage, hvad man kan få, men kærligheden er en mærkelig størrelse, 
og måske afhænger det hele af rent held og tilfældigheder?

Woody Allen er med Mig og Melody tilbage i hjembyen New York 
med en skæv komedie. Han har optaget tre fi lm i London (Match 
Point, 2005, Scoop, 2006 og Cassandra’s Dream, 2007) og en enkelt 
i Barcelona (Vicky Cristina Barcelona, 2008), hvoraf Penélope Cruz 
modtog en Oscar for den sidste.

The first Time mig og melody

KOMeDie ROMAnTiK

KOMeDieintervieW med

dEVoN
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oRigiNAl TiTEl 

The Men Who Stare at Goats

iNSTRuKTØR
Grant Heslov

SKuESpillERE
George Clooney
Ewan McGregor
Kevin Spacey
Jeff Bridges

lANd
uSA/Storbritannien

pRoduKTioNSåR
2009

SpillETid
93 min.

oRigiNAl TiTEl 

Planet 51

iNSTRuKTØR
Jorge Blanco

STEmmER
Dwayne Johnson
Jessica Biel
Gary Oldman
Seann William Scott

lANd
Spanien/Storbritannien

pRoduKTioNSåR
2009

SpillETid
90 min.
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Krigsmunke med 
overnaturlige evner

På en 
fremmed planet

Journalisten Rob Wilton er på jagt efter sin næste store historie, da 
han møder Lyn Cassady, en skyggeagtig fyr der hævder at tilhøre en 
eksperimental afdeling i den amerikanske hær. Ifølge Cassady fi ndes 
der en legion kaldet Warrior Monks, som har overnaturlige psykiske 
kræfter. De kan læse fjendens tanker - selv gennem tykke vægge - og 
endda slå en ged ihjel ved bare at stirre på den! Stifteren af program-
met, Bill Django, er forsvundet, og Cassady skal nu fi nde ham igen.

The Men Who Stare at Goats er inspireret af Jon Ronsons bestseller, 
der var en øjenåbner og morsom undersøgelse af den amerikanske 
regerings forsøg på at udnytte overnaturlige evner for at bekæmpe 
fjenden. En række Hollywood-stjerner udgør rollelisten, bl.a. Ewan 
McGregor (Moulin Rouge!, 2001), George Clooney (Ocean’s-fi lmene) 
og Jeff Bridges (The Big Lebowski, 1998).

George Clooney er også aktuel i Up in the Air den 28. januar.

Astronauten Charles ”Chuck” Baker lander på Planet 51 og er over-
bevist om, at han er første levende væsen til at sætte fod på denne 
ubeboede planet. Men til sin store overraskelse får han plantet sit 
fl ag midt i haven hos en lille familie af grønne rumvæsner, som er ved 
at grille bøffer. 

Disse planetboere har én stor frygt, nemlig at blive invaderet af frem-
mede eksistenser - præcis sådan nogle som Chuck.

Sammen med sin følgerobot Rover prøver Chuck nu at fi nde vej gen-
nem det smukke og vilde landskab for at undgå at ende som fast del 
af udstillingen af aliens på Planet 51’s rumfartsmuseum.

Planet 51 er en animationsfi lm for hele familien. Titlen refererer til den 
nærmest sagnomspundne Area 51 i USA, men nu er vi altså langt fra 
Jordens kredsløb.
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Norges svar på Flammen og Citronen

Efter en begivenhedsrig ungdom melder dansk-norske Max Manus (Aksel Hennie, Uno, 
2004) sig i 1939 som frivillig i den fi nske vinterkrig. Siden når han lige tilbage til Norge 
inden den tyske besættelse 9. april 1945, og sammen med sine venner etablerer han en 
af de første modstandsgrupper. Han tages til fange, men fl ygter ved at kaste sig gennem 
en rude fra anden sal, og hårdt såret lykkes det ham endnu engang at fl ygte fra hos-
pitalet. Han tager til Skotland, hvor han og hans kammerater bliver oplært af engelske 
specialstyrker som agenter og sabotører.

Max Manus er en ægte storfi lm, der solgte over 1,5 millioner biografbilletter i Norge. Den var 
i 2009 nomineret til hele ti norske Amanda priser, hvoraf den bl.a. hædredes med Bedste 
Film, Bedste Manuskript, Bedste Mandlige Hovedrolle, Bedste Kvindelige Birolle, Bedste 
Filmfotograf og Bedste Sound Design. Den er desuden Norges kandidat til Oscar-nomin-
eringerne i 2010. 

frihedskæmperen max manus
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Nine handler om fi lminstruktøren Guido Contini (Daniel Day-Lewis), som befi nder sig i 
sit livs værste kreative og personlige krise. Kunstner, som han er, spejler han sin krise 
i kvinderne i sit liv: Der er hans kone, hans elskerinde, hans fi lmstjerne-muse, hans 
fortrolige og kostumier gennem mange år, en amerikansk modejournalist, luderen fra 
hans ungdom og hans mor.

Daniel Day-Lewis (There Will Be Blood, 2007) demonstrerer nye sider af sit talent i 
denne fi lmversion af musicalen Nine, der oprindelig blev sat op på Broadway i 1982 
og vandt ikke mindre end fem Tony Awards. I rollerne som Continis mange kvinder 
ses Marion Cotillard fra Spurven: La Vie en Rose (2007), Penélope Cruz fra Vicky Cris-
tina Barcelona (2008), Kate Hudson fra Bride Wars (2009), Nicole Kidman fra Australia 
(2008), Judi Dench fra Quantum of Solace (2008), Stacy Ferguson bedre kendt som 
Fergie fra musikgruppen Black Eyed Peas og endelig Sophia Loren fra Prêt-à-Porter 
(1994). Rob Marshall instruerede den Oscarvindende Chicago i 2002.

Guido Contini er stærkt inspireret af virkelighedens Federico Fellini, der selv legede 
med den fi ktive selvbiografi  i sin berømte 8½ (1963).

Filmen er en del af Biografklub Danmarks program.
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Hanekes 
guldpalmevinder

Musikalske 
genier

Handlingen i Det hvide bånd udspiller sig i en protestantisk, nord-
tysk by i Tyskland. Året er 1913, ikke lang tid før Første Verdenskrig. 
Det er historien om børn og teenagere i det lokale kirkekor, som 
er styret af landsbyens skolelærer. Og det er historien om deres 
familier: baronen, hushovmesteren, præsten, lægen, jordemoderen 
og fæstebønderne. Mystiske uheld sker og tager gradvist form af et 
strafferitual. Men hvem står bag?

Filmen er instrueret af Michael Haneke, den østrigske melankoliker 
bag kompromisløse værke som Funny Games (1997, am. remake i 
2009) og Skjult (2005). Det hvide bånd modtog den prestigefyldte 
hovedpris i Cannes 2009, De Gyldne Palmer, foran bl.a. Lars von 
Triers Antichrist.

It Might Get Loud er en musikalsk dokumentarfi lm om de tre guitarister 
Jimmy Page, The Edge og Jack White. Deres forskelle som guitarister 
bliver udstillet, og deres stile kommenteres af dem selv og de andre.

Jimmy Page er den med mest historisk integritet. Han har spillet for 
bands som The Yardbirds og Led Zeppelin fra slutningen af 1960erne, 
og han fortæller om bluesgenren, der inspirerede hans spillestil.

The Edge er kendt fra rockgruppen U2. Han giver prøver på sin 
kunnen på kendingsinstrumentet, Gibson Explorer-guitaren, som 
han købte i New York, og han fortæller om punkmusikken, som var 
hans store inspirationskilde.

Jack White er forsanger og musikalsk bagmand bag The White 
Stripes, The Raconteurs og sidenhen tilmed The Dead Weather. 
Hans kendetegn er, at han begrænser sine musikalske udfoldelser 
for at fremprovokere nye, kreative stilarter i sit spil.

det hvide bånd it might get loud
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Den unge og smukke K 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, deres fællesbarn og et succesfuldt job trues 
af en skæbnesvanger og mystisk dragende forelskelse mellem to fremmede men-
nesker. Forelskelsen udvikler sig til en besættelse, og da drømmen blander sig med 
virkeligheden, får deres møde fatale konsekvenser for fremtiden.

Kvinden der drømte om en mand er instrueret af Per Fly, der fi k stor succes med den 
såkaldte Danmarks-trilogi bestående af Bænken i 2000, Arven i 2003 og Drabet i 
2006. På rollelisten fi nder vi Sonja Richter som K. Hun slog igennem i Susanne Biers 
Elsker dig for evigt (2002), men havde også roller i Anette K. Olesens Forbrydelser 
(2004) og Erik Clausens Villa paranoia samme år. Michael Nyqvist kender vi fra fi lma-
tiseringen af Stieg Larssons Millennium-trilogi. Han spiller Johan, mens den polske 
skuespiller Marcin Dorocinski er den mystiske mand.
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I Det regner med frikadeller forsøger videnskabsmanden Flint Lockwood at løse 
Jordens hungersnødsproblemer, hvilket resulterer i, at mad begynder at falde fra 
himlen. Lockwoods opfi ndelse gør det nemlig muligt for alle i hans hjemby at be-
stille lige den slags mad, de ønsker, og hvornår de ønsker den. Men opfi ndelsen har 
også en bagside.

Det regner med frikadeller er løst baseret på en kendt, amerikansk børnebog fra 
1978 af Judi og Ron Barrett, på engelsk kaldet Cloudy with a Chance of Meatballs. 
Filmen blev nummer et på biohitlisten i USA, og animatorerne kalder den for en 
parodi på katastrofefi lm som Twister (1996) og The Day After Tomorrow (2004).

Filmen vises med original- og dansk tale.
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Ny komedie 
med Meryl Streep

Eller gør det?

Jane (Meryl Streep fra Mamma Mia!, 2008) og Jake (Alec Baldwin 
fra My Best Friend’s Girl, 2008) har været skilt i ti år. De har udviklet 
et let og venskabeligt forhold til hinanden, og de er begge kommet 
videre i livet. Jake har giftet sig med en (meget) yngre kvinde, Jane 
har startet en succesfuld restaurant. Ganske uventet indleder Jane 
og Jake en hed affære, og pludseligt er Jane “den anden kvinde”. 
Stakkels Adam (Steve Martin fra Pink Panther 1-2, 2006-09) der 
arbejder på Janes nye køkken, men som er ved at falde for sin ar-
bejdsgiver - opdager snart, at han mod sin vilje er blevet involveret 
i et trekantdrama.

Det’ indviklet er en ny romantisk komedie af Nancy Meyers, der 
tidligere har skabt bl.a. What Women Want (2000) og The Holiday 
(2006), og de to mandlige hovedroller er skal være Oscar-værter for 
showet I 2010.

Filminstruktøren Jacob Falk (Jens Albinus) fl ygter fra et selvforsky-
ldt biluheld i frygt for konsekvenserne for hans kommende fi lm og 
adoption af en lille søn. Dagen efter opdager Falk, at manden, han 
kørte ned, gemmer på en eksplosiv hemmelighed, som vil kunne 
vælte regeringen. Falk vælger at risikere alt i et forsøg på at få man-
dens historie ud til offentligheden - men det viser sig, at intet er, 
som det ser ud til at være.

Alting bliver godt igen er en mere bredt appellerende fi lm fra den 
danske kunstfi lmsinstruktør Christoffer Boe, der slog igennem med 
Reconstruction i 2003. Den nye fi lm genforener ham med Nicolas 
Bro, der spillede den altdominerende hovedrolle i Offscreen fra 
2006. Paprika Steen, der modtog adskillige priser for sin præsta-
tion i Applaus (2009), og Jens Albinus fra tv-krimien Ørnen og Lars 
von Triers Direktøren for det hele (2006) er begge nye ansigter i 
Boes fi lmiske univers. 

det’ indviklet Alting bliver godt igen
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Ryan Bingham (George Clooney) rejser rundt og fyrer folk på andres vegne. Han hold-
er meget af sit uforpligtende liv på farten og ikke mindst de næsten ti millioner bonus-
point, han har sparet op. Men da hans chef ansætter den unge ildsjæl Natalie (Anna 
Kendrick), som har fået den gode og ikke mindst besparende idé at fyre folk over 
internettet, er han tvunget til at tage hende med ud på sine rejser for at lære hende, 
hvordan man personligt og på behændig vis overbringer dårlige nyheder.

Der er noget i luften er instrueret af Jason Reitman (Oscar-nomineret for Juno, 2007) 
og er baseret Walter Kims anmelderroste roman. Hollywood-stjernen George Cloo-
ney er kendt fra bl.a. Syriana (2006) og Burn After Reading (2008). Han er også aktuel 
i The Men Who Stare at Goats, der har premiere den 7. januar.
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Et ekstraordinært 
venskab

Den onde 
stedfar?

I Mary & Max udvikler Mary sig gennem teenageårene, og Max går 
fra at være en midaldrende mand til at blive en ældre herre, og deres 
samhørighed og det de har tilfælles, overlever meget længere end så 
mange andre mere ’normale’ venskaber.

Filmen, der er animeret i ler ligesom Walter og Trofast, tager tilskue-
ren med på en rejse og udforsker venskab, autisme, konservering, 
psykiatri, alkoholisme, hvor babyer mon kommer fra, fedme, klep-
tomani, seksuelle forskelle, tillid, religiøse forskelle, agorafobi og 
mange fl ere af livets små som store overraskelser.

Instruktør Adam Elliott vandt i 2004 en Oscar for kortfi lmen Harvie 
Krumpet, og på fi lmfestivalen i Berlin 2009 vandt Mary & Max en 
Krystalbjørn.

Michael Hardin (Penn Badgley) vender hjem fra militærskolen, hvor 
han fi nder sin mor Susan (Sela Ward) forelsket i en mand kaldet David 
Harris (Dylan Walsh). Udadtil lader han til at være den perfekte far og 
ægtemand, men Michael mistænker ham for ikke at være den mand, 
han ser ud til at være.

Sammen med sin kæreste Kelly (Amber Heard), sin biologiske far Jay 
(Jon Tenney) og Susans venner (Paige Turco and Sherry Stringfi eld) 
begynder de langsomt at komme til bunds i mysteriet om Michaels nye 
stedfar. Men måske er det for sent at få sandheden?

The Stepfather er et remake af gyseren fra 1987, der fi k to efterfølgere 
i 1989 og 1992. Sela Ward spillede med i The Guardian (2006), og Am-
ber Heard er kendt fra den komiske horrorfi lm Zombieland (2009).

mary & max The Stepfather
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En far (Viggo Mortensen) og hans søn (Kodi Smit-McPhee) bevæger sig sydpå gen-
nem et nådesløst post-apokalyptisk Amerika på fl ugt fra en kold vinter og en tilt-
agende slutning. De er på vej mod kysten i håb om at fi nde et bedre sted - et sted, 
der egner sig til overlevelse. I oppakningen har de en pistol med to skud tilbage - en 
patron til hver, hvis det skulle blive nødvendigt. På vejen opdager de, hvor lidt der er 
tilbage af medmenneskeligheden, og hvor rå og kynisk fremtiden tegner.

Viggo Mortensen, den halvt danske, halvt amerikanske Hollywood-stjerne, der slog 
igennem i Ringenes Herre-fi lmene, har hovedrollen i The Road, mens Charlize Theron 
(Monster, 2003), Robert Duvall (The Godfather I-II, 1972-74) og Guy Pearce (Memento, 
2000) spiller nogle af birollerne.

The Road bygger på bogen Vejen af Cormac McCarthy, der også skrev romanen 
bag Coen-brødrenes Oscarvindende No Country for Old Men (2007). Han modtog 
Pulitzer-prisen for Vejen i 2007.
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James Cameron har op til fl ere 
gange rykket grænsen for, 

hvad der kan lade sig gøre på 
fi lm. Han har rykket grænsen 

for, hvad en fi lm kan koste, og 
han har ikke mindst den bedst 

indtjenende fi lm nogensinde 
på samvittigheden. Han har 

siden gennembruddet med The 
Terminator i 1984 aldrig lavet et 

fl op. Cameron er den største.

ord daniel Bentien   foto Twentieth Century fox

manden bag Avatar
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u er 55-årige James 
Cameron klar med end-
nu et ambitiøst værk. 
Mindst 200 millioner 
dollars i omkostninger, 
fire års benhårdt arbejde 
og en lovet revolution 

på 3D-området er, hvad den længe ventede 
Avatar byder på. Kino.dk ser ti lbage på 
en karriere med forholdsvis få spille-
f i lm, men med gennemgående temaer 
og stor succes som fællesnævnerne for 
dem alle.

The Terminator (1984) 1
Efter en middelmådig spillefilmsdebut 
med Piranha Part Two: The Spawning i 
1981 overraskede den dengang 30-årige 
James Francis Cameron alle med denne 
lavbudgets actionfilm, som blev lavet, 
mens Cameron var lastbilchauffør. Fil-
men om en menneskelignende robot fra 
fremtiden blev et gennembrud for mus-
kelbundtet Arnold Schwarzenegger og 
for Cameron, og betragtes i dag som en 
moderne klassiker i genren. Okay, effek-
terne er ikke noget at tale om på grund af 
det lave budget på 6,5 millioner dollars, 
men som Cameron siden har sagt: ”Det 
var den reneste oplevelse (af mine film, 
red.), selvom det var den billigste, og den 
der ser mest cheesy ud.”

N
Aliens (1986) 2
I 1979 blev Ridley Scott verdensstjerne, da 
han instruerede rumgyseren Alien. Filmen 
blev en uventet succes, og da der skulle 
findes instruktøren til en efterfølger, faldt 
valget på James Cameron. Hvor etteren er 
subtil, psykologisk og pokkers uhyggelig, 
er toeren en actionfyldt science fiction-
blockbuster og en af de mest effektive af 
sin slags. Sigourney Weaver, som også 
spiller med i Avatar, positionerede for al-
vor sin status som førende action-heltinde, 
da hun som Ellen Ripley tog sagen i egen 
hånd og ordnede, hvad et helt hold af top-
trænede marinesoldater ikke kunne klare. 
Et typisk træk for Cameron at have stærke, 
selvstændige kvinder i sine film. Aliens er 
for nyligt kåret til den bedste toer i filmhis-
torien af Empire Magazine foran bl.a. The 
Godfather II.

dybet / The Abyss (1989) 3
James Cameron viser sin interesse for 
havets verden i denne science fiction-
film, der tager os på en rejse dybt ned 
under havets overflade. Hvad der gem-
mer sig dernede, skal ikke afsløres her, 
men lad os bare sige, at det inkluderer 
nogle af de flotteste effekter, man kunne 
præstere i 1980erne. Computerteknik-
ken blev for sin tid brugt optimalt, og den 

fascination 
Af dyBET

James Cameron har altid vist stor inter-
esse for havets hemmeligheder. 

I Dybet (1989) blander han denne fasci-
nation med sin teknologi og science fic-
tion-interesse, og en stor del af Titanics 
(1997) begyndelse handler om at under-
søge vraget af det forliste skib. 

Men han har også stået bag regulære 
dokumentarfilm, først om Titanic i 
Ghosts of the Abyss (2003), og dernæst 
Aliens of the Deep (2005) om havets 
mest unikke livsformer.

3
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flydende fornemmelse af levende vand 
blev videreført med endnu større succes 
i Camerons næste film.

Terminator 2: dommedag /
Terminator 2: Judgement day (1991) 4
Efterfølgeren til Camerons gennembrudsfilm 
var ikke kun sin tids dyreste, men også en 
enorm succes med en uhørt indtjening på op 
imod 520 millioner dollars. Arnold Schwar-
zenegger gentager sin rolle som cyborg, men 
det mest imponerende ved denne blockbust-
er var nu alligevel Robert Patricks T-1000, 
som stadig holder 100 procent. Cameron har 
sagt om valget af Patrick: ”Hvis T-800 
(Arnold, red.) er en menneskelig panservogn, 
så er T-1000 en Porche.” Og man kunne knap 
nok tro sine egne øjne, da han pludselig for-
vandlede sig til flydende metal og gik gennem 
tremmerne i en dør. Igen formåede Cameron 
det umulige: at tage en fremragende film og 
lave en efterfølger, der i fulde lever op til den.

livsfarlig løgn / True lies (1994) 5
Endnu engang viste samarbejdet med Arnold 
Schwarzenegger sig at bære frugt i denne 
letfordøjelige, noget overdrevne action-
komedie, der godt nok ikke kan måle sig med 
Terminator-filmene og Aliens, men stadig be-
sidder genremæssige kvaliteter helt i toppen 
af skalaen. Faktisk blev Cameron spurgt, om 
han ville lave en toer, hvortil han har udtalt: 
”Det lykkedes aldrig rigtigt, og så skete an-
grebne den 11. september (2001, red.), og så 
virkede ideen om en adventure-komedie om-
kring en anti-terrorenhed i det hjemlige USA 
ikke så sjov for mig mere.”

Titanic (1997) 6
Cameron tjente selv 115 millioner dollars på 
denne verdensomspændende succes, der 
betød gennembrud for filmens to stjerner, 
Leonardo DiCaprio og Kate Winslet. Tallene 
fortæller hele historien: Titanic kostede 200 
millioner dollars at lave, men indtjente over 
1,8 milliarder dollars på verdensplan og er til 
dags dato den film, som har tjent flest penge. 
Filmen blev nomineret til 14 Oscars, modtog 
de 11, og heraf fik Cameron tre af dem med 
hjem for sit utrættelige arbejde. Utroligt, at 
det gik så godt, når nu de fleste vidste, hvor-
dan historien ender. Måske viser det blot, 
hvor dygtig en historiefortæller Cameron er 
ved siden af sin evner som storfilmens 
ukronede konge.

om
JAmES
CAmERoN
Født James Frances Cameron den 16.
august 1954 i Ontario, Canada.
Har været gift fem gange, senest med 
Suzy Ames siden 2000. Han har fire 
børn.

Har vundet tre Oscars for Titanic - fil-
men modtog i alt 11 Oscars.
Lavede sin første studenterfilm i 1978, 
den korte, ubehjælpsomme, men un-
derholdende science fiction-film Xeno-
genesis, sammen med Randall Frakes. 
Frakes hjalp senere til med synthesizer 
lydeffekter i Aliens.
Debutspillefilmen Piranha Part Two: 
The Sprawning blev i virkeligheden 
færdiggjort af Ovidio G. Assonitis, 
der var producer. Assonitis var util-
freds med Camerons arbejde efter 
blot en uge, så han fik hverken lov til 
at se sine optagelser eller klippe det 
endelige produkt sammen.

Har ofte en række favoritskuespillere 
med i sine film: Bill Paxton (fire film), 
Arnold Schwarzenegger (tre film), 
Michael Biehn (tre film), Janette Gold-
stein (tre film), Lance Henriksen (tre 
film) og Sigourney Weaver (to film).

LæS MeRe OMAVATARPå næSTe SiDe

1

2

4

5

6
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CAMErON OM AVATAR
idéen med Avatar opstod første gang 
i 1995. Cameron siger om baggrunden 
for denne
”Vi ville virkelig gerne skubbe grænserne 
for teknologi på fi lm med Avatar, men da 
vi virkelig evaluerede det, føltes vi alt for 
mange skidt fra. Da vi skubbede teknolo-
gigrænserne for Dybet, var vi et skridt eller 
to væk fra at lave det, vi ville, så vi opnåede 
faktisk at komme dertil, men med Avatar 
føltes det som om, vi var fi re, fem eller seks 
skridt fra målet. Ja, endda år derfra.”

om tankerne bag fi lmen
”Jeg ville skabe noget, som jeg ville have 
elsket som barn. Noget, der foregår på en 
anden planet, noget visuelt helt forrygende 
og originalt. Det var en mulighed for at 
skabe et fremmed økosystem med alle mu-
lige seje rumvæsner, som jeg synes i sig 
selv er imponerende. Det var en mulighed 
for at bryde koden om at lave følelsesmæs-
sigt fotorealistiske mennesker, som er uan-
gribeligt virkelighedstro, og som publikum 
føler med. Det er en kæmpe udfordring og 
en skræmmende én, men også en sjov én.”

Cameron lover, at der kommer til at 
være masser af action med gigantiske 
kampscener, hvoraf den sidste er 
det største, han nogensinde har ar-
bejdet med
”Kampen foregår i luften og på jor-
den, den foregår mellem hære og 
mand-til-mand-kampe - den er gonzo. 
Det er bestemt det største, jeg har lavet. 
Det er en hel mini-fi lm i sig selv.”

det er også blevet sagt, at Avatar vil revolu-
tionere 3d-teknologi på fi lm
”Jeg mener, at 3D er en revolution, der er 
ved at ske, og at Avatar vil spille en rolle 
i denne revolution. Måske kan den skabe 
sin egen lille niche i den forstand, at det 
er en realfi lm, såvel som det er, hvad nogle 
ville tænke på som animation. Realfi lmsele-
mentet er, hvor Hollywood halter bagefter. 
3D-renæssancen eller 3D-revolutionen 
bliver stort set drevet af animation – Pixar 
og DreamWorks – og der er et par realfi lm, 
men de er mindre titler. Der har endnu ikke 
været en grundlæggende realfi lm i 3D før 
nu. Avatar vil blive testobjektet.”

James Cameron har altid været kendt som 
en kompromisløs instruktør, og Avatar virker 
som en perfektionists arbejde
”De første 62 dage af dette år var non-stop 
16 timers dage, ingen fridage, ingen fritid. 
Det har været totalt opslugende.”

Avatar kommenterer på vores miljøprob-
lemer, men den skal alligevel ikke opfattes 
som en løftet pegefi nger
”Den oprindelige tanke, filmens idéer, 
fandt jeg meget appellerende, og jeg 
fandt, at de havde en relevans i vores 
samfund lige nu. Ikke at jeg synes, at film 
skal laves, så de er lærerige eller en mo-
ralens prædikestol. Men jeg synes, at det 
er godt for vores underholdning ikke kun 
at være intetsigende og få os til at tænke 
lidt på vores forhold til naturen, og det 
synes jeg, at Avatar gør.”

Titanic blev en verdensomspændende fi lm-
succes. det lægger et vist forventningspres 
på Camerons skuldre
”Der er en forventning fra studiets side, at 
jeg er i stand til at præstere, som jeg har 
gjort før, bortset fra, at Avatar og Titanic 
er to vidt forskellige historier, som ikke kan 
sammenlignes på nogen fornuftig måde. Så 
vi blev nødt til at begynde forfra fra nul, når 
det kommer til, hvad vi skal gøre for at til-
trække og underholde et publikum.”

AVATAR
HAR pREmiERE 18/12

/lÆS omTAlEN 

på S. 26
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Annonce



10 åR i
HElVEdES
foRgåRd

/robert
downey

jr.

i 1990erne blev skuespilleren Robert Downey Jr. i Time Magazine 
kaldt sin generations største talent. Så gik det galt, helt galt. Kokain, 
sprut og afvænningsklinikker. Downey faldt fra hinanden, endte i 
fængsel, og kæmpede i ti år med dæmonerne. nu er han tilbage i 
storfilmen Sherlock Holmes. 

Men hvordan endte han derude, i mørket? 
Hvad gik galt? 
Og hvordan klarede han det?

ord Tim K. Christensen   foto Sandrew metronome

Portræt Robert downey Jr.
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et var lige ved at gå galt. 
I ti år stod Downey på 
afgrundens rand. Men 
som Time Magazine for 
nyligt skrev, så er den 
”ekstremt talentfulde, 
excentriske, magne-

tiske” Downey nu endelig vendt tilbage. Til 
den karriere, hans talent fortjener. To abso-
lutte topfilm præsterede han sidste år, og 
snart vil vi se ham som Sherlock Holmes. 
For Downey er tilbage fra helvede, men 
han glemmer aldrig mørket. Spørgsmålet 
er, hvordan det kunne gå så galt?

Lad os begynde ved historiens start. Nem-
lig Roberts barndom, der var fyldt med uro 
og stort pres. Roberts far var filminstruk-
tør, moren skuespiller, og forventningerne 
til lille Robert var tårnhøje. Som femårig fik 
han en rolle i en af farens film, og han har 
siden sagt:
”Min far var den absolut førende i avant-
garden. Jeg har altid følt, at han har sat 
meget store krav til mig.”

I ferierne blev Robert sendt på summer 
camps for at blive undervist i skuespil og 
vokalteknik, og lederen derfra har siden 
sagt, at Robert var ”talentfuld, men vanvit-
tigt hyperaktiv. At prøve at få ham i seng, 

d
mens han fløj rundt mellem væggene, var a 
pain in the ass.”
Der var for meget uro i drengens liv. Foræl-
drene rejste konstant. Woodstock, New 
York, London, Californien. Og da Robert 
var otte, stak faren ham den første joint for 
at berolige ham. ”Jeg så aldrig Bobby glad 
– sådan rigtig, rigtig glad,” har hans mor 
siden sagt. ”Jeg så ham aldrig nyde livet.”

det gik ellers godt
Kort efter blev forældrene skilt, og Robert 
kom på gymnasiet, men droppede ud og 
tog først til New York og så L.A. for at for-
følge sin drøm. Han ville være skuespiller. 
Og efter tre års kamp skete det.
Robert kom med i Saturday Night Live, 
hvor han blev bemærket og fik en filmrolle 
som en ung, upper-class kokainmisbruger i 
Less Than Zero (1987). Og Robert leverede 
varen. Kritikerne roste ham til skyerne, 
og New York Times kaldte ham ’desperat 
bevægende’. Da vidste de ikke, at despera-
tionen i Downey var ægte. Og at stofferne i 
hans blod også var det.
Downey nåede større og større roller, og 
i 1992 fik han hovedrollen i Chaplin for-
an Dustin Hoffman. Presset voksede, og 
Downey forberedte sig intenst og lærte at 
spille tennis og violin som Chaplin:
”Men jeg opdagede, at det var et fryg-

blå 
bog
RoBERT 
doWNEy
JR.
Er født den 4. april, 1965, i New York

Har været med i over 65 film.

Har vundet to Golden Globes og en 
BAFTA og har været nomineret til to 
Oscars for ‘Best Actor’.

Er nu på Forbes’ liste over Hollywoods 
bedst betalte skuespillere.
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telig stort ansvar, jeg havde påtaget mig,” 
sagde han. ”Jeg følte tit, det her går ikke, 
jeg kan ikke.”

Det kunne han nu. 27-årige Downey le-
verede en kraftpræstation og blev nomi-
neret til en Oscar. Så vendte han hjem efter 
ti måneders udmattende optagelser og 
mentalt pres. Til L.A., drømmebyen.
“Og det blev et kæmpemæssigt antikli-
maks. Der var en slags tomrum, og jeg 
fandt aldrig rigtig momentum til at koncen-
trere min kreative energi efter det. Så det 
forventede skete.”
Stofferne blev flere, vildere. Og han endte 
med at føle sig som den karakter, han 
havde spillet i sin første film.

Tre år i fængsel
Tre år senere kom han hvinende ned ad 
Sunset Boulevard med kokain, heroin og en 
uladt pistol i bilen, da han blev stoppet af 
politiet. Han slap med en måneds fængsel. 
Men da han på prøveløsladelsen brød ind i 
sit nabos hjem og faldt i søvn, skæv og høj, 
i naboens seng, fik han tre års betinget. Og 
blev pålagt jævnlige misbrugstests.

Det var dem, der fældede ham. Først mis-
sede han én test og endte fire måneder i 
fængsel. Så kom han ud, missede end-

nu en test og endte i retten. Da han sad 
der, spurgte dommeren ham, hvorfor han 
gjorde de her ting? Downey svarede:
“Det er, som om jeg har en ladt pistol i 
munden, og min finger på aftrækkeren, og 
jeg kan lide smagen af pistolens metal.”
Kort efter faldt dommen: tre år. Downey 
endte i fængsel som fange nummer 
P50522. Og mødte én lang kamp for ikke at 
miste forstanden.

Men Downey ville ikke tabe modet. Han fik 
en stor rolle Ally og vandt snart en Golden 
Globe. Verden troede, han var på højkant. 
Det var han ikke. Indeni gemte dæmonerne 
sig, som han siden fortalte The Guardian:
”Det var mit lavpunkt i forhold til min af-
hængighed. Det ragede mig en skid, om 
jeg nogensinde kom til at spille skuespil 
igen.”
Kort efter ramlede alt.

Sammenbruddet
Thanksgiving aften ransagede politiet 
Downeys hotelværelse. Og der fandt de 
Downey; høj og med favnen fuld af kokain. 
Så sank resterne af hans verden i grus. Nye 
retssager ventede. Downey blev fyret fra 
Ally, mistede to store roller, og blev forladt 
af sin kone, der tog sønnen med.
Alt var tabt. Downey satte sig i sin bil, 
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hamrede speederen i bund og strøg nord-
på ad Pacific Coastal Highway.

”Jeg kørte rundt med hele bilen fuld af stof-
fer,” sagde han siden til The Independent. 
”Jeg havde allerede været høj i et par dage; 
jeg kunne have fortsat flere dage endnu. 
Og det ville ikke engang være stoppet der.”
Og der skete det. Som han sad der og 
stirrede ud i komplet intethed. Med ét 
stoppede han bilen, steg ud, greb stof-
ferne. Og kastede dem alle i havet. Så 
kørte han på Burger King, hvor han bestilte 
den mest ulækre burger, han kunne komme 
i nærheden af. Derefter lagde han sig ned i 
fire dage for at få stofferne ud af kroppen.

Efter det erkendte han sig skyldig i 
anklagerne mod ham. Og det reddede ham 
fra fængsel. Retten sendte ham på en klinik 
til en langvarig tvunget afvænning.

Han ville virkelig, virkelig
To år senere kom han ud, clean. Og så gav 
han sig til at kæmpe, med næb og klør, for 
et comeback. Desværre løb han hovedet 
mod lukkede døre overalt. Filmselskaberne 
ville tabe millioner, hvis han røg i fængsel 
midt i optagelserne.

Til sidst besluttede Mel Gibson at hjælpe 
sin ven. Han betalte en million-stor for-
sikring til et filmselskab, så de turde give 

Downey en rolle. Fra den dag arbejdede 
Downey non-stop, lavede på fem år 16 film, 
før chancen for en hovedrolle kom:

Filmen hed Iron Man. Problemet var bare, 
at selskabet bag filmen var nervøse ved 
Downey. Faktisk gav de instruktøren 
beskeden: “Under ingen omstædigheder 
vil vi hyre ham, uanset prisen.” De havde 
100 millioner dollars på højkant, og in-
struktøren måtte ringe til Downey, brød-
betynget: ”Jeg kæmpede, jeg prøvede, jeg 
gjorde, hvad jeg kunne, men desværre må 
det stoppe her.”
”Med din tilladelse,” svarede Downey, ”vil 
jeg holde fast i håbet.”
Det rørte instruktøren så dybt, at han pres-
sede på, indtil Downey fik en chance for 
at bevise sit værd. Han fik én audition. Og 
Downey forberedte sig dag og nat i tre 
uger. Eller som hans nye kone sagde: ”Han 
ville virkelig, virkelig have den rolle.”
Og det fik han.

Comeback!
Marvel havde nu heller ikke behøvet be-
kymre sig. Downeys præstation indbragte 
anmeldelser, der næsten sprang skalaerne. 
Filmen indtjente 98,6 millioner dollars alene 
i åbningsweekenden og blev den 22. mest 
indtjenende film i USA nogensinde.
Kort efter blev Downey nomineret til en 
Oscar for komedien Tropic Thunder (2008), 

og i Time Magazine sagde han, at han igen 
havde samling på sig selv:
”Men,” sagde han, ”sandheden er, at der 
skal holdes kontrol med mig. Jeg har be-
hov for et kontrolsystem.”
Et system bestående af yoga, massage-
terapi, kampsportstræning og sund kost 
med masser af urter. Hver dag.
”Jeg har brug for meget support. Som 
Lance Armstrong. Livet er hårdt, og jeg 
ser ikke nogen alkærlig kraft derude et 
sted. Livet er basalt set et meget koldt 
overlevelsesspil.”

Det sunde kontrolsystem har båret frugt, 
og Downey har ikke rørt stoffer siden juli 
2003. Eller som producenten af Sherlock 
Holmes for nyligt sagde: ”Han tager ikke 
kokain i vores film.” Downey er tilbage fra 
helvedes forgård.

graf / succes vs. fiasko
RoBERT doWNEy JR.’S KARRiERE
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Kino.dk for de små

fAmiliEkino    /

Arthur og maltazars hævn 
Premiere 4. december

I Luc Bessons fortsættelse til Arthur og Minimoyserne 
(2006) glæder Arthur sig helt vildt til at vende tilbage til 
Minimoysernes verden for at gense Prinsesse Selenia. 
Men rejseplanerne ændres da en edderkop fortæller, at 
prinsessen er i fare. 

Byder på
Farverig animation og slåskampe med farlige edderkopper

planet 51
Premiere 7. januar

Da astronauten Chuck lander på Planet 51 tror han, at det 
er en ubeboet planet. Men til Chucks store overraskelse 
er planeten beboet af grønne rumvæsner, der lever helt 
almindelige liv, og pludseligt er det ham selv, der anses for 
at være et rumvæsen. 

Byder på
Et omvendt univers, hvor grøn er den normale hudfarve 

Alvin og de frække jordegern 2 
Premiere 25. december

I Alvin og de frække jordegern 2 fortsætter fortællingen 
om de tre popstjerne-jordegern Alvin, Simon og Theo-
dore, der denne gang vender tilbage til skolebænken, og 
opdager det andet køn i form af tre syngende og smukke 
pige-jordegern. 

Byder på
Syngende jordegern og kærlighed med knurhår 

det regner med frikadeller
Premiere 21. januar

En ung videnskabsmand forsøger at løse Jordens hunger-
snødsproblemer og opfinder derfor en maskine der kan 
skabe mad ud af luft. Dette resulterer uheldigvis også i at 
mad i store mængder begynder at falde fra himlen. 

Byder på
Spaghetti-regn og cola-bølger 

guide til familiefilm
et bud på hvad børnefamilier skal se i biografen i december og januar
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Superbror er titlen på en ny dansk familiefilm af Birg-
er larsen. den handler om drengen Anton og hans 
bror Buller, der er autist, men på mystisk vis får su-
perkræfter. Kino.dk har talt med de to debuterende 
skuespillere, lucas Clorius på 12 år og Viktor Kruse 
palshøj på 14 om deres oplevelser med filmen.

i har begge søskende. Hvad er det bedste ved at 
have søskende?
V: ”Det er godt altid at have nogen at lege med. Fx min 
lillebror – ham kan jeg altid spille fodbold med.”
L: ”Det er meget nice at have søskende, som man kan 
snakke med om nogle ting, som man ikke kan tale med 
forældrene om. Det er federe end at være enebarn.” 
V: ”Det tror jeg godt, at vi kan blive enige om.”

Hvad er det værste ved at have søskende?
V: ”Mine søskende ser meget op til mig, og de gør det 
samme som én. Det kan godt blive irriterende i læng-
den.”
L: ”Storesøstre kan godt finde på at nive og sparke til 
én, fordi de er meget stærke.”
V: ”Nogle gange så slås man med dem, og så begynder 
de at græde. Jeg hverken niver eller sparker til min lil-
lebror, men jeg kan godt finde på at slås med ham.”

Kunne i godt tænke jer en superbror, ligesom Buller 
bliver i filmen?
L: ”Det ville være pænt sejt, men jeg ville hellere selv 
have kræfterne som superbror.”
V: ”Det ville være fedt at have en superbror, men jeg 
tror, at mine søskende er nok i sig selv. De ville ikke have 
problemer med drillerier i skolen, men det er ting, der 
hører med, og det skal de vel opleve ligesom alle an-
dre.”

Hvilken superhelt synes i bedst om og hvorfor?
V: ”Superman kan flyve og er stærk. Han er meget hel-
teagtig.”
L: ”Jeg kan bedre lide sådan nogle som The Punisher 
og Batman, som ikke er superhelte, men stadig er helte, 
der gør syge ting.”

der er ret mange effekter i filmen. Kan i fortæller 
lidt om, hvordan de var at optage?
L: ”Mange timer på green screen, men man blev vant 
sig til flyvesce
nerne.
V: ”Lige i starten var det underligt, for man fik at vide, at 
man ikke måtte have sko på, og at man skulle passe på 

ikke at ridse i green screenen.”
L: ”Selerne, vi hang i, var meget stramme.”
V: ”Ja, man fik tatoveret Björn Borg hele vejen rundt om 
maven, fordi de var så stramme!”

Vil i spille med i flere film?
L: ”Ej, jeg tror ikke, jeg vil. Jeg synes, det var hårdt. Så vil 
jeg hellere gå i skole og være sammen med mine venner.
V: ”Jeg tror ikke, at jeg vil det lige nu. Man var ikke 
sammen med vennerne, og man lavede ikke det, man 
ellers laver i fritiden som at spille fodbold, skate osv. Det 
kunne være cool at lave mere film, men nu vil jeg lige se, 
hvordan filmen bliver, og hvad folk synes om den.”

DEr Er PrEMIErE På SuPErBrOr 
DEN 18. DECEMBEr 2009.

Superbror 
Interview
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nye udgivelser

dVdbLu-rAy   

månedens 
bedste 
EKSTRA
mATERiAlE

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

De planlagde en polterabend i Las Vegas, som de aldrig ville glemme. 
Men nu er de nødt til at komme i tanke om, hvad der skete! Hvis baby 
er det, der ligger i skabet i deres suite på Caesars Palace? Hvordan er 
der kommet en tiger ud på badeværelset? Hvorfor mangler en af dem 
en tand? Og vigtigst af alt – hvor er brudgommen?! Det, som fyrene 
gjorde, mens de festede, er vand ved siden af det, de er nødt til at 
gøre, da de bliver ædru, hvor de må forsøge at komme i tanke om alle 
deres tåbelige påfund fra aftenen før – ét tåget spor ad gangen. 

Instruktøren Todd Phillips (Old School, 2003) har samlet et hold af 
komiske skuespillere som Bradley Cooper, kendt fra Yes Man (2008), 
Ed Helms fra den amerikanske udgave af tv-serien The Offi ce, Zach 
Galifi anakis fra Into the Wild (2007) og Justin Bartha fra National 
Treasure 2 (2007).

map of destruction
Genopdag hvert skridt, gutterne tog på deres skæbnebet-
onede aften og se de virkelige steder samt klip fra opta-
gelserne af fi lmen i Las Vegas.

Three best friends song
Bradley Cooper, Ed Helms og Zach Galifi anakis freestyler 
deres egen sang “Gag reel”

The Hangover

iNfo

oRg. TiTEl Tha Hangover iNSTRuKTØR Todd Phillips 
SKuESpillERE Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifi anakis, Justin Bartha 

lANd USA pRoduKTioNSåR 2009  SpillETid 108 min.

OGSå På

udgivelse 

8. dEC.
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O2 Crossing over
O3 Star Trek
O4 Nat på museet 2
O5 drag me to Hell
O6 Baader meinhof Komplekset
O7 Knowing
O8 State of play
O9 X-men origins: Wolverine
1O max pinlig

Top 10

MeST SOLGTe FiLM iFØLGe
BLOCKBUSTeR i UGe 46

o1 
Engle & dæmoner

Animationsfi lmen Niko & de fl yvende rensdyr 
handler om rensdyrdrengen Niko, hvis største 
drøm er at kunne fl yve ligesom sin far, et af Jule-
mandens fabelagtige fl yvende rensdyr. Men Niko 
kan ikke fl yve, og han har aldrig mødt sin far, 
som vist slet ikke ved, at han har en søn. 

Niko & de 
fl yvende rensdyr

UDGiVeLSe 
1. DECEMBEr

Midt i eftervirkningerne af dommedag og maski-
nernes overtagelse af verden er John Connor 
(Christian Bale fra The Dark Knight, 2008) – den 
udvalgte leder for den menneskelige modstand – 
nødt til at gengælde Skynets frygtelige plan om 
at tilintetgøre menneskeheden.

Terminator 
Salvation

UDGiVeLSe 
8. DECEMBEr

Quentin Tarantinos (Pulp Fiction, 1994) nye 
fi lm foregår under Anden Verdenskrig, hvor en 
gruppe jøder, kaldet ’The Basterds’, tager hævn 
over onde nazister. Filmen har Brad Pitt, Chris-
toph Waltz (Cannes-vinder), Diane Kruger og 
Eli Roth på rollelisten.

inglourious 
Basterds

UDGiVeLSe 
8. DECEMBEr

Tim (Frederik Ludvig Mansa) og Alexander 
(Sophus Emil Løkkegaard) er venner. Tim vil 
gerne have en kæreste, og Alexander vil gerne 
have gode karakterer. En dag lægger de den 
perfekte plan på bedste Olsen-Banden-manér. 
Planen virker harmløs, men det viser sig, at de 
kommer til at sætte en hel masse rod og spe-
ktakel i gang, som de slet ikke kan styre.

Gyseren om en morderisk minearbejder i 
provinsbyen Harmony er baseret på en 
horrorfilm fra 1981, men skiller sig alligevel ud 
fra originalen. Ikke mindst fordi den er i 3D, og 
med i købet af filmen på dvd eller Blu-ray følg-
er 3D-briller. 2D-versionen er også inkluderet.

Zoomerne my Bloody 
Valentine

UDGiVeLSe 
8. DECECMBEr

UDGiVeLSe 
8. DECEMBEr

OGSå På

OGSå På

OGSå På
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dVd/Blue Ray præsenteres i samarbejde med philips... naturligvis.

Zed (Jack Black) og Oh (Michael Cera) er to 
hulemænd, der vælter fra bjergene ud på en 
storslået rejse af bibelske proportioner. Den ene 
er en klodset jæger og den anden en blid samler. 
Sammen bliver de medvirkende i historiens mest 
betydningsfulde øjeblik.

year one
/VIND DVD
THE HANgoVER 

UDGiVeLSe 
28. DECEMBEr

I den Peter Jackson-producerede science fi c-
tion-fi lm er et kæmpemæssigt rumskib dukket op 
ved den sydafrikanske by Johannesburg. Rum-
væsnerne ombord bliver spærret inde i en ghetto 
kaldet District 9. En regeringsagent bliver udsat 
for rumvæsnernes bioteknologi, og snart er han 
den mest eftersøgte mand på Jorden.

district 9

UDGiVeLSe 
12. JANuAr

Efterfølgeren til Mænd der hader kvinder handler 
om journalisten Mikael Blomkvist (Michael 
Nyqvist), der bliver vidne til et bestialsk dobbelt-
mord på en yngre kollega og hans kæreste, der 
begge forsøger at afsløre bagmændene bag traf-
fi cking i Sverige. Imens vender Lisbeth Salander 
(Noomi Rapace) tilbage til Stockholm.

pigen der 
legede med ilden

UDGiVeLSe 
19. JANuAr

Robert Rodriguez, manden bag Spy Kids (2001-
03), har skabt endnu en familiefi lm om en dreng, 
som får fi ngrene i en mystisk sten, der skaber kaos i 
den amerikanske forstad, hvor han bor.

Se min kjole er en roadmovie af Hella Joof om fi re 
piger, som kører tværs over Danmark på jagt efter 
en ny fremtid. For nogle af pigerne er der et gammelt 
regnskab, der skal gøres op. For andre handler det 
om en nyvunden frihed. De fi re piger har det tilfælles, 
at de alle kæmper for at komme ud af et misbrug.

Vi udlodder 10 dvd’er med The Hangover

For at vinde i konkurrencen skal du besvare følgende spørgsmål

Hvilken genre er The Hangover?
A Drama     B Komedie     C Science fi ction

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

Svaret skal være modtaget 
senest den 29. december 2009.

Det koster 5 kr. pr. sms 
+ almindelig trafi k takst at deltage - 
beløbet trækkes via dit telefonabonnement 
eller taletidskort. 

Der er 14 dages fortrydelsesret 
på sms (se www.unwire.dk/fr). 
Du kan deltage max 3 gange pr. dag. 
Vinderen får direkte besked pr. sms.

Shorts

Se min kjole

UDGiVeLSe 
26. JANuAr

UDGiVeLSe 
5. JANuAr

OGSå På

OGSå På

OGSå På

OGSå På

beløbet trækkes via dit telefonabonnement 

Send en sms til 1225 med et af følgende svar

Se også 

fi lmens trailer 

og ugentlige 

konkurrencer på 

www.kino.dk
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nye udgivelser / Pixel.tv

gAmiNgnyt    /

Er du til actionspil?
Så kunne et oplagt bud på et juleønske være Assassin’s Creed 2, hvor 
man spiller en hævnende lejemorder. En af de to spils helt store forcer 
er deres historiske korrekthed, som når man kravler og hopper rundt i 
Firenze, som det var tilbage i renæssancen.

Et andet bud på et actionspil med et strejf af eventyr er Uncharted 2: 
Among Thieves, der udgives eksklusivt til PlayStation 3. Spillet er en 
opfølger til det ultra-populære Uncharted: Drake’s Fortune. Her har de 
skruet endnu mere op for den visuelle oplevelse, som formår at fængsle 
spilleren til en handling, der overgår de fleste gode eventyrfilm.

Forårets bedste actionspil hedder inFamous. Her spiller man en over-
levende fra en elektrisk eksplosion, der har givet én enorme elektriske 
superkræfter. Nu står man over for enten at skulle spille som den gode 
helt og redde den katastroferamte by, eller den selviske og onde side og 
udnytte situationen til ens egen fordel.

åRETS 
BEdSTE Spil

Det kan være som en jungle at finde frem til det helt rigtige spil, 
specielt i denne spilhøjtid, hvor mange af årets bedste spil udgives. 
Her en lille guide indenfor forskellige genrer og Pixel.tv’s bud på 

de bedste spil i 2009.

Er du til musikspil?
The Beatles: Rock Band er seneste spil i Rock Band-serien, som var 
de første musikspil, der bragte hele plastikorkesteret hjem i stuerne, og 
vi fik alle de klassiske instrumenter med i form af mikrofon, guitar, bas og 
trommer. I samarbejde med et af verdens største popfænomener, nemlig 
The Beatles, er der blevet lavet en speciel udgave med mange af deres 
klassiske hits.

Hvis du er træt af Guitar Hero-æraen, så kunne DJ Hero være en 
mulighed. I stedet for den klassiske plastikguitar har du nu en 
plastik-mixerpult. DJ Hero indeholder 80 ekslusive mix af mere end 
100 sange med mulighed for at downloade endnu flere numre. Spillet 
henvender sig nok allermest til dem, som kan lide old school hiphop 
og moderne club-musik.
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Er du til sportsspil?
Kan du lige så godt overgive dig. FIFA-serien er en af de mest domi-
nerende sportsspilserier, der nogensinde har eksisteret i Europa og har 
gennem de seneste år slået sig fast som det bedste fodboldspil i forhold 
til den evige konkurrent Pro Evolution Soccer. I 10eren får du forbedret 
din fodboldviden og muligheden for at spille med og mod dine venner 
hjemme i stuen og online.

 

Til den håndholdte?
Er der dukket et spil op ved navn Scribblenauts, som fås til Nintendo 
DS og kan både spilles af børn såvel som voksne. I spillet vil du møde 
forskellige forhindringer, så når der fx kommer en genstand, der er for 
høj at komme over, skriver du med tekst, hvad du har brug for, eks-
empelvis ’stige’. ScribbleNauts er et frisk pust, der taler til spillerens 
kreativitet og overblik.

01 Tekken 6
02 Band Hero
03 Fifa 10

01 Ghostbusters: The Video Game
02 Forza Motorsport 3

03 Tekken 6

01 Football Manager 2010
02 World of Warcraft

03 Ghostbusters: The Video Game

01 Ghostbusters: The Video Game
02 Wii Sports resort
03 Word Sports Party

playStation 3

pC

Wii

Xbox 360

Top 3 / ugE 46
Mest solgte spil ifølge...Mest solgte spil ifølge...

James Cameron’s Avatar: The Game er det offi cielle spil baseret på fi lmen 
Avatar, der har premiere den 18. december. Det foregår dybt inde i hjertet 
på den fremmede planet Pandora. Her vil spilleren møde Na’vi-folket og 
opdage helt nye livsformer. Da en brutal konfl ikt bryder ud mellem det 
store RDA Corporation, et rumrejse-konsortium på jagt efter uvurderlige 
naturressourcer, og Na’vi’erne, befi nder spilleren sig pludselig midt i 
planetens overlevelseskamp, der vil afgøre skæbnen for en hel civilisation.

Spillet giver mulighed for at begive sig dybt ind i Pandoras gemmer og 
opleve James Camerons univers fra eget perspektiv. Man kan også kaste 
sig ud i en kæmpemæssig konfl ikt mellem de to kulturer, RDA og Na’vi. 
Spillet giver mulighed for at sætte sit eget præg på sammenlagt mere 
end 60 RDA- og Na’vi-våben og vælge sine egne færdigheder, 20 til hver 
klan. Man kan sætte sig bag rattet på de mange køretøjer og ride rundt 
på planetens skabninger, men vigtigst er det nok, at man kan udvide 
slagmarkerne i online multiplayer-opgør.

Avatar
The game
Avatar som spil

ACTioN/AdVENTuRE

iNfo

plATfoRm PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo Wii, DS, PSP, pc  
CENSuR 12 år  udViKlER Ubisoft Montreal  udgiVER Ubisoft

uDGIVELSE 11. dECEmBER

pixel.tv’s 
top 5-spil 2009

DJ Hero
FIFA 10
Uncharted 2: Among Thieves
Modern Warfare 2
Assassin’s Creed 2

pixel.tv er danmarks 
første tv-station på
nettet kun om spil.
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nye udgivelser

BØgERmuSik    /+ 
gAdgETS
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konkurrence 
pHillipS Blu-RAy-AfSpillER 
iNKluSiV lydSySTEm 
1 X 1. pRÆmiE
Phillips Blu-ray-afspiller inklusiv lydsystem og forstærker (HTS7520)

For at vinde i konkurrencen skal du besvare følgende spørgsmål:
Hvem har instrueret den aktuelle fi lm ’Avatar’?
X: Steven Spielberg      y: James Cameron      Z: peter Jackson

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

Svaret skal være modtaget senest den 29. december 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.  

dARTH VAdER 3d moNEy BANK

En sjov gadget for Star Wars-fans, unge som 
gamle. Darth Vader 3D Money Bank er en spare-
bøsse modelleret som fuld størrelse Darth Vader 
hjelm. Sparebøssen laver endda den ikoniske 
vejrtrækningslyd, når du putter penge i den.

Darth Vader 3D Money Bank kan både fungere 
som dekoration og som pengeboks. 

Set på www.play.com til 19,49 euro eller cirka 145 
kroner.

leonard maltin’s 2010 movie guide

De fl este fi lmelskere der var aktive, før inter-
nettet overtog verdensherredømmet, kender 
til Leonard Maltins klassiske fi lmguide.

Bogserien har været en fast årlig udgivelse 
siden 1987 og kan bedst beskrives som en 
fi lmdatabase i bogformat. Maltin præsenterer 
i alfabetisk rækkefølge alverdens fi lmtitler med 
et kort resume, en anmeldelse i form af en til 
fi re stjerner, information om nøglepersoner og 
sidst information om hvorvidt fi lmene fi ndes på 
VHS, Laserdisc eller dvd. 
Den nyeste bog, Leonard Maltin’s Movie Guide 
2010, omtaler næsten 17.000 fi lm og har i år 
tilføjet 350 nye titler. Som noget helt nyt kan 
2010-versionen også læses via en iPhone og 
iTouch applikation, hvor over 23.000 fi lmtitler 
er tilgængelige.

Bogen sælges i de fl este danske boghandlere 
og koster ca. 100 kr.

gamle. Darth Vader 3D Money Bank er en spare-
bøsse modelleret som fuld størrelse Darth Vader 

Set på www.play.com til 19,49 euro eller cirka 145 
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Frodo (Elijah Wood) og hans tre venner, hob-
bitterne Sam (Sean Astin), Merry (Dominic 
Monaghan) og Pippin (Billy Boyd), er taget til 
kroen Den Stejlende Pony for at møde trold-
manden Gandalf (Ian McKellen). Frodo bærer 
en mægtig, magisk ring, som Gandalf vil 
hjælpe ham med at slippe af med, men han er 
ikke dukket op. I stedet tager Frodo ringen på 
og forsvinder sporløst.

Da han kommer til syne igen, hiver den 
mystiske fremmede kaldet Traver (Viggo 
Mortensen) ham til side og fører ham ind i et 
afsidesliggende lokale.

Traver: “You draw far too much attention to 
yourself, Mr. Underhill.”

Frodo: “What do you want?”

Traver: “A little more caution from you. That 
is no trinket you carry.”

Frodo: “I carry nothing.”

Traver: “Indeed. I can avoid being seen if 
I wish, but to disappear entirely, that is a 
rare gift.”

Frodo: “Who are you?”

Traver: “Are you frightened?”

Frodo: “Yes.”

Traver: “Not nearly frightened enough. I 
know what hunts you.”

Sam og de to andre hobbitter braser ind ad 
døren.

Sam: “Let him go! Or I’ll have you, Long-
shanks!”

Traver: “You have a stout heart, little Hobbit. 
But that will not save you. (Kigger på Frodo) 
You can no longer wait for the wizard, Frodo. 
They’re coming.”

RiNgENES HERRE (2001)

eventyret om ringen
Halvt danske Viggo mortensen er aktuel i den dystre The Road den 28. januar. Men gennem-
bruddet for Hollywood-stjernen kom, da han påtog sig rollen som krigeren Aragorn i filma-
tiseringen af J.R.R. Tolkiens Ringenes Herre-trilogi. peter Jackson både instruerede, produ-
cerede og skrev manuskriptet. Vi ser første gang Mortensen i aktion i etteren, Eventyret om 
Ringen, og hans introduktionsscene er allerede blevet en klassiker.

Månedens manuskript-udskejelse

KlASSiKEREN    /
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far til fi re - på japansk

prinsessen og frøen Shutter island

Valentine’s day
Premiere

04/02

Premiere

11/02
Premiere

18/02

Premiere

11/2
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FAMiLieFiLM

AniMATiOn/MUSiCAL/FAMiLieFiLM DRAMA/THRiLLeR

ROMAnTiK/KOMeDie

Far til Fire-familien får nye japanske naboer og hjælper familien Tanaka 
til rette i deres nye land, Danmark. Der blomstrer et venskab på tværs 
af to kulturer gennem sjove, pinlige og vanvittige situationer, og Per og 
jævnaldrende Shin bliver bedste venner. 

Far til fi re - på japansk er den fjerde fi lm i den nye serie, og Niels Olsen, 
Jess Ingerslev, Kathrine Bremerskov Kaysen samt Kasper Ruwai 
Berg Kesje er med på rollelisten igen.

Musicalen Prinsessen og Frøen er en animeret komedie, der udspiller 
sig i det farverige New Orleans. I persongalleriet fi nder vi den smukke 
unge pige, Tiana, en frø-prins, der er desperat for at blive til menneske 
igen og et skæbnesvangert kys, der leder dem begge ud på et eventyr 
i Louisianas betagende, men også berygtede sumpe. Disneys første 
biograffi lm i klassisk håndtegnet animation i mange år.

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

Den romantiske komedie Valentine’s Day følger en række forskellige 
LA-indbyggere og deres oplevelser på Valentine’s Day.

Filmen er instrueret af Gerry Marshall, som også var instruktør 
på genreklassikeren Pretty Woman. På rollelisten ser vi bl.a. Julia 
Roberts, Shirley MacLaine, Jessica Alba, Jessica Biel, Bradley 
Cooper, Hector Elizondo, Jamie Foxx, Jennifer Garner, Topher 
Grace og Ashton Kutcher.

Premierer i februar 2010

NÆSTEmÅned    /



73kino.dk   dec/jan 2009

prinsessen og frøen
Antal stemmer: 72

The Wolfman
Antal stemmer: 6583.2%

87.7%

85.2%

Shutter island
Antal stemmer: 76

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

parterapi Edge of darkness
Premiere

25/02
Premiere

25/02
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KOMeDie ACTiOn/THRiLLeR

For Anders og Puk går en drøm i opfyldelse, da de endelig får de-
res eget hus. Men huset, de har købt, er pilråddent, og skal have en 
gennemgribende håndværkerbehandling. For at få råd til den må de 
leje datteren Bittens kælderværelse ud. Lejeren hedder Ulrik, er par-
terapeut og kan, ud over at være en kærkommen lejer, hjælpe Anders 
og Puk med at glatte deres ujævnheder ud.
Hovedrollerne Nikolaj Lie Kaas og Sidse Babett Knudsen fl ankeres af 
Søren Pilmark, Rasmus Bjerg og debutanten Georgia Katerina Potsos.

Edge of Darkness har Mel Gibson i sin første hovedrolle siden Signs fra 
2002. Filmen handler om en politibetjent (Gibson), der bliver udsat for et 
drabsforsøg. Attentatet er tiltænkt ham, men rammer i stedet hans datter, 
så nu må Gibson fi nde ud af, hvem der slog datteren ihjel og hævne hende.

Martin Campbell (Casino Royale, 2006) instruerer fi lmen, der er baseret 
på en BBC-tv-serie fra 1985. Ray Winstone, Shawn Roberts og Danny 
Huston er også med i fi lmen.

De mest ventede fi lm i februar
på www.kino.dk
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Månedens fi lmklumme

KlummE#9    /

et er ikke bare et fi lmår, der slutter. 
Det er et helt årti. Det er 0’erne – 
det er årtiet med Ringenes Herre, 
Spider-Man, Potter. Det er årtiet 

med den politiske fi lms genkomst, effekter til 
perfektion, og dansk fi lm der både var ryst-
ede og rystende. 2009 har været et perfekt 
billede på de sidste 10 års fi lm.

Filmåret har foræret publikum overraskelser. 
Sydafrikanske Neill Blomkamp kom pludselig 
med District 9. Et sci-fi  melodrama med do-
kumentarismens kynisme og reality-genrens 
overvågning. Filmen havde Peter Jackson, 
årtiets helt store instruktør, som producer, 
og der er ingen tvivl om, at det fi k et par 
Ringenes Herre-fans til billetlugen. Filmen var 
dog god nok i sig selv og havde ikke brug for 
Jacksons signatur. Med teknisk avantgarde 
fortæller District 9 om aliens i Johannesburg. 
Analogien til apartheid er tydelig, og tegnin-
gen til en fremtid i frygt for det fremmede er 
så spiddende karikeret, at alle forstår den.

Krigen i Irak har fået fi lmkunstnerne i gang. I 
0’erne er det væltet ud med krigsfi lm, der alle 
problematiserer og debatterer de politiske 
og sociologiske virkninger af krigen. Kathryn 
Bigelow gør noget andet i The Hurt Locker, 
hvor hendes fokus er på er et bomb squad. 
Med rolig hånd, kontrolleret åndedræt og 
svedperler på panden klippes den røde, den 
gule og til sidst den blå ledning. Hver gang 
med risikoen for, at hele boligblokken ryger 
til helvede. Bigelows tag på krigen er interes-
sant. Hun forstår de udsendte, hun ser sol-
daterne – og lader dem tage de brutale valg, 
som andre fi lm lader politikerne om.

De politiske toner kunne også høres i årets 
prisvindere. Oscar-komiteen valgte Slumdog 
Millionaire, der med sit globaliseringstema og 
verden set fra neden fulgte en trend, der stille 
og roligt bevæger sig ind i mainstreamen.

Der befi nder vores to danske Oscar-vindere 
sig formodentlig også fra nu af. Anthony 

Filmjournalist

Søren
Høy

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

Klummen er udelukkende et udtryk 
for skribentens egen holdning.

Månedens klummeskribent
Søren Høy er fi lmjournalist 

og rektor på Den Europæiske 
Filmhøjskole i Ebeltoft. Han 

har skrevet for Jyllands-Posten, 
været vært på DR’s tv-program 
Filmland og optrådt som fi lme-
kspert og vært i diverse sam-
menhænge, bl.a. i forbindelse 

med Oscaruddelingerne.

filmåret 2009
D

Dod Mantle fi k guldmanden for sit virtuose, 
farverige og præcise kameraarbejde på 
Slumdog og James Marsh for sin dokumen-
tar om linedans mellem ikoniske Twin Tow-
ers; Man on Wire. Ironisk nok er de begge 
englændere – men eftersom de bor her, er de 
danske nok i triumfens øjeblik.

Apropos danskere så har det ikke været et 
boblende år for dansk fi lm. Der er dog undta-
gelser, som fi nt indrammer et godt årti samlet 
for Danmark.
Den store mester, Lars von Trier, sluttede 
0’erne som han startede dem. I 2000 kom 
Dancer in the Dark, i 2009 Antichrist, der 
igen placerede Trier i centrum. I Cannes kom 
han med en fi lm, der har et relativt lille bud-
get, uden store stjerner (der i øvrigt ikke har 
navne), den foregår i en skov, kun to spillere 
– og alligevel var det den fi lm, som alle talte 
om. Hvorfor? Fordi Trier er en af de største 
danske kunstnere nogensinde, og derfor bør 
man tage hans fi lmiske udfordringer op.
Anders Østergaards fantastiske dokumentar 
Burma VJ blev som den første danske fi lm 
vist i Det Hvide Hus, og Østergaard fi k et 
fortjent internationalt gennembrud for sin fi lm 
om oprøret i Burma i 2007. En fi lm om ytrings-
frihed, demokrati og billedets magt. Relevant 
som aldrig før. 

Året bød naturligvis på fænomener. Det 
største var Stig Larssons Millennium-fi lm, der 
i den grad hærgede landets biografer. Men 
hvem gider at læse om de fi lm, alle har jo set 
dem? 
Derimod bliver det interessant at se en af år-
tiets mest imødesete fi lm; James Camerons 
Avatar. Teknik og fremtid – en ny virkelighed 
kommer til at skabe nye standarder for fi lm-
kunsten. Det er smukt, at 0’erne afsluttes 
med en fi lm, der kanoniserer fi lmen ud af 09 
og ind i 10’erne.
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