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Vinterferien står for døren, og det betyder et stort udbud af action, humor og ikke mindst 
familiefilm i biografen, som du alle kan læse mere om i vores filmoversigt. Én af dem er 
familiefilmen Prinsessen og Frøen, og i den anledning har vi lavet en top 10 over de bedste 
klassiske Disney-tegnefilm.
 
Selveste Mel Gibson løfter sløret for den hævngerrige film Edge of Darkness i et eksklu-
sivt interview, og vi har også snakket med holdet bag vampyrfilmen Daybreakers. Desuden 
fortæller Søren Pilmark om sin rolle i den nye komedie Parterapi og, blandt meget andet, 
afslutter Dennis Jürgensen ballet med en klumme om det gode gys.

Med venlig hilsen
Stine, Daniel og Søren - Kino.dk-redaktionen

Stine Teglgaard

Tidens vAmpyrisme 

Daniel Bentien

sidsTe års overrAskelse...

Søren Søndergaard

når sATire er bedsT 

skAl snArT gense En vampyrs bekendelser (1994) 

glæder sig Til i 2010 Christopher Nolans Inception

vil megeT gerne slippe for 
Amerikanske genindspilninger af Millennium-trilogen

Stine har vist aldrig været for fin til at følge tidens film-trend, så 
når alle andre pt. ligger syge med vampyrisme, er hun derfor 
ingen undtagelse. Det var selvfølgelig Twilight-feberen der satte 
alt i gang, og nu et år senere, har Stine netop været i New York 
og snakket med Ethan Hawke om vampyrfilmen Daybreakers, 
mens hun i horisonten har udsigt til at interviewe seleveste Hr. 
Twilight, Robert Pattinson, om dramaet Remember Me.

I januar så Daniel Guy Ritchies fortolkning af Doyles mesterdetek-
tiv Sherlock Holmes. Han er langt fra fan af Ritchie, da han mener, 
at hans tekniske fiksfakserier ofte overskygger en papirtynd his-
torie. Men Daniel blev positivt overrasket over instruktørens til-
gang til Holmes, som han fandt skamløst underholdende med et 
velspillende makkerpar bestående af Robert Downey Jr. og Jude 
Law i hovedrollerne. Og så tager den ikke sig selv så seriøst.

Søren er begejstret for komedien In the Loop, en britisk sat-
ire om politik eller mangel på samme. Filmen har resulteret i 
et gensyn med tv-serien The Office med Ricky Gervais, som 
han mener, må være filmens store inspirationskilde. Og så 
glæder han sig over månedens thriller-udvalg i form af Edge 
of Darkness, Shutter Island og The Wolfman.
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Er du træt at dårlige pladser i biografen, kan du på 
www.kino.dk tilmelde dig Buzz me. Funktionen fi ndes 
under fi lmenes profi l, og betyder ganske enkelt, at du 
modtager en mail, når billetsalget til fi lmen er startet. 
(forpremierer og særvisninger undtaget) Vi kan faktisk 

ikke se nogen grund til ikke at tilmelde sig.

buZZ mig

nYHeDer & tiltag WWW.kino.dk
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invitér dine venner med i biografen via vores facebook-applikation
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Fredag den 5. februar kan du fi nde 
de nominerede til fi lmbranchens mest 
prestigefyldte pris på www.kino.dk. 
Her kan du også, i løbet af februar, 
stemme på dine favoritter i kapløbet 
om de gyldne statuetter, og forsøge 

at gætte vinderne i vores store 
Oscarkonkurrence med fornemme 

fi lmpræmier på spil. På hjem-
mesiden kan du selvfølgelig 
også læse mere meget om 
Oscars 2010 og de nomi-
nerede fi lm.

Allerede nu kan du læse redak-
tionens Oscar-forudsigelser.

Den 2. februar kan du se, 
hvem de nominerede er.

Den 12. februar kan du stemme 
på, hvem du synes skal vinde i 

udvalgte kategorier.

Den 22. februar kan du deltage i 
vores store Oscarkonkurrence og 
vinde fede præmier ved at forudsige 
vinderen i udvalgte kategorier.

Den 8. marts kan du læse alt om 
vinderne samt se billeder fra showet 
og den røde løber.

følg 
oscArs 
2010 på 
WWW.kinO.Dk

invitér dine venner 
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2009 & 00’erne

Mere end 4.200 brugere på kino.dk har stemt 
på deres 10 yndlingsfi lm i det forgangne årti   

kino.dk-redaktionens 
yndlingsfi lm i 2009

01  The wrestler

02  District 9

03 up

04 watchmen

05 The Hurt Locker

06 inglourious Basterds

07 Antichrist

08 Avatar

09 Entre le murs (Klassen)

10  (500) Days of Summer

01 The Lord of the Rings: 
 The fellowship of the Ring (2001) 

02 The Lord of the Rings:
 The Return of the King (2003)

03 The Dark Knight (2008) 

04 The Lord of the Rings: 
 The Two Towers (2002) 

05  pirates of the Caribbean: 
 The Curse of the Black pearl (2003) 

06 gladiator (2000) 

07 Mænd der hader kvinder (2009) 

08 Twilight (2008) 

09 Slumdog Millionaire (2008) 

10 The Twilight Saga: new Moon (2009) 

kino.dk gør sTATus

Mere end 4.200 brugere på kino.dk har stemt 
på deres 10 yndlingsfi lm i det forgangne årti   

 inglourious Basterds

 Entre le murs (Klassen)

01 The Lord of the Rings: 
 The fellowship of the Ring 

02 The Lord of the Rings:
 The Return of the King 

03 The Dark Knight 

04 The Lord of the Rings: 
 The Two Towers 

05  pirates of the Caribbean: 
 The Curse of the Black pearl 

06 gladiator 

 Slumdog Millionaire 

10 The Twilight Saga: new Moon 

DE BEDSTE 
film i 2009

ÅRTIETS
bedsTe film

12 kino.dk     februar 2010
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vidsTe
du?

… at den bare 17-årige 
Taylor Lautner, der spiller 
Jacob Black i Twilight-
fi lmene er blevet vurderet 
som fremtidens mest 
profi table stjerne, og 
allerede er den højest 
betalte mandlige teenage-
skuespiller i Hollywood.

… at Roy Edward Disney, 
nevø til Disneys grundlægger 
Walt, døde den 16. decem-
ber, 79 år gammel. Roy var 
medejer af koncernen i 56 år, 

mens fi lm som Løvernes 
Konge, Skønheden 

og Udyret, 
Aladdin og 
Den lille 
havfrue blev 
skabt. 

… at både Penélope Cruz 
og Miley Cyrus har roller 
i den kommende Sex and 
The City 2, som har pre-
miere til juni.miere til juni.

… at den bare 17-årige 
, der spiller 

Twilight-
fi lmene er blevet vurderet 
som fremtidens mest 
profi table stjerne, og 
allerede er den højest 
betalte mandlige teenage-
skuespiller i Hollywood.

Konge, Skønheden 
og Udyret, 
Aladdin og 
Den lille 
havfrue blev 
skabt. 

… at den 72-årige Warren 
Beatty ifølge en ny biografi  

har været i 
seng med 
ikke min-
dre end 
12.775 
kvinder.

… at The Hangover, med 8,6 
millioner solgte eksemplarer, er 
den bedst sælgende komedie på 
dvd nogensinde. Hermed slås 
My Big Fat Greek Weddings 
rekord fra 2002.

… at Tom Hanks vender 
tilbage som både instruktør 
og manuskriptforfatter med 
komedien Larry Crowne med 
Julia Roberts og sig selv i 
hovedrollerne. 

… at den franske nybølge-in-
struktør Eric Rohmer gik bort 
d. 11. januar i en alder af 89 år.

… at hvis der kommer en Ghostbusters 3, bliver det af instruk-
tøren til de to første fi lm, Ivan Reitman. Går alt som planlagt, 
starter optagelserne allerede i år, med forventning om at sende 
fi lmen i biografen i 2011.

… Susanne Biers kommende 
fi lm Hævnen er blevet beskyldt 

af Sudans regering for 
at være antimus-
limsk. Instruk-

tøren afviser 
kritikken 
med ordene: 
”Der er ingen 
religiøse 
temaer i min 
kommende 
fi lm Hævnen.”

hovedrollerne. 

… at den sidste Twilight-bog 
Breaking Dawn bliver fi lma-
tiseret allerede til næste forår, 
men at man på nuværende 
tidspunkt hverken har skrevet 
manuskript, hyret skuespillere 
og instruktør eller besluttet, om 
det bliver til en eller to fi lm.

… at The US Na-
tional Film Registry 
hvert år vælger at præservere 
25 fi lm i National Biblioteket, 
og dette år betød det at bl.a. 
The Muppet Movie nu er gemt 
til fremtidige generationer.

… at den 72-årige 
Beatty

… at The US Na-
tional Film Registry
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Avatar 2
James Cameron har ikke lagt skjul på, at Avatar er tænkt som en trilogi, men først nu 
bekræfter instruktøren en fortsættelse. Udmeldingen kom til en visning af fi lmen i Hol-
lywood. Her fortalte Cameron, at fi lmstudiet formentlig forventer en Avatar-fi lm mere, nu 
hvor science fi ction-eventyret har indspillet mere end 1½ milliard dollars. På et direkte 
spørgsmål om der kommer en fortsættelse, svarede James Cameron, “Yes, there’ll be 
another.”

stieg larsson remake
De tre svenske fi lmatiseringer af Stieg Larssons Millennium-trilogi har fejet al konkurrence 
af banen i de skandinaviske biografer dette år, og det er ikke gået Hollywoods næse forbi. 
Producenten Scott Rudin, der også stod bag There Will Be Blood og Revolutionary Road, 
har talt med rettighedshaverne til den afdøde forfatters romaner, og sammen med Sony er 
et amerikansk remake af de tre fi lm nu ved at være en realitet. Spørgsmålet er så bare, hvem 
der skal spille hovedrollerne som Mikael Blomkvist og Lisbeth Salander? Michael Nyqvist, 
der spiller Blomkvist, fortalte i september til kino.dk, at han ville foretrække George Clooney 
og Angelina Jolie i rollerne.  

spider-man 4 afl yst
Grundet problemer mellem fi lmselska-
bet Sony og Spider-Man-instruktøren 
Sam Raimi bliver Spider-Man 4 ikke til 
noget. I stedet vil selskabet genstarte 
hele serien i 2012, som man har gjort 
med Batman-serien. Handlingen i den 
nye serie skal vende tilbage til Peter 
Parkers teenage-år, hvilket betyder, at 
den 34-årige Tobey Maguire og resten 
af holdet skal erstattes. Til rollen som 

superhelten i rødt er navnet Zac 
Efron dukket op. Dette er dog 

ubekræftet. 

bryan singer 
instruerer X-men 4
Bryan Singer, der instruerede de to 
første fi lmatiseringer af Marvels teg-
neserie X-Men i 2000 og 2003, lagde 
grundstenene for en genre af dyre 
produktioner som Spider-Man-trilogien 
og de to nye fi lm om Batman. Nu er en 
fjerde fi lm i X-Men-sagaen, X-Men: First 
Class, ved at blive udviklet, og Bryan 
Singer udtalte for 
nyligt, at han 
har underskre-
vet en kon-
trakt på at 
instruere.  

 er tænkt som en trilogi, men først nu 
bekræfter instruktøren en fortsættelse. Udmeldingen kom til en visning af fi lmen i Hol-

-fi lm mere, nu 
hvor science fi ction-eventyret har indspillet mere end 1½ milliard dollars. På et direkte 
spørgsmål om der kommer en fortsættelse, svarede James Cameron, “Yes, there’ll be 

af holdet skal erstattes. Til rollen som 
superhelten i rødt er navnet Zac 

Efron dukket op. Dette er dog 
ubekræftet. 

film-buZZ
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Singer udtalte for 
nyligt, at han 
har underskre-
vet en kon-
trakt på at 
instruere.  
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film buZZ

Månedens 
hold øjemed...

Man kunne godt kalde ham Mr. Blue Eyes, men navnet er 
Bradley Cooper. Den 35-årige amerikanske skuespiller 
tog som ung en dramauddannelse, og blev allerede mens 
han studerede tilknyttet teaterverdenen. Hans gode 
udseende sikrede ham en gæsterolle overfor Sarah Jes-
sica Parker i Sex and the City, og derfra tog det fart med 
små roller, der kulminerede i store roller i serier som Alias 
(2001-06) og Nip/Tuck (2007-09). På trods af fl ere fi lmjob fi k 
Cooper først sit egentlige gennembrud som Jim Carreys 
bedste ven i Yes Man (2008), og derefter var han utro med 
Scarlett Johansson i Han er bare ikke vild med dig (2009). 
Sidste år tog han verden med storm og seriøse tømmer-
mænd i ja… Tømmermænd i Vegas (2009).  Nu prøver 
Cooper kræfter med endnu en romantisk fi lm i Valentine’s 
Day, og til sommer springer han ud som ægte actionhelt i 
genindspilningen af The A-Team.  

Bradley Cooper er i denne måned 
aktuel i Valentine’s Day.

brAdley 
cooper
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MånEDEnS
pREMiERER

A
k

Tu
elle film

edge of dArkness THRILLER s.18
fAr Til fire – på jApAnsk  FAMILIEFILM s.19
precious DRAMA s.20

Percy Jackson & lyntyven ADVENTURE/FANTASY s.22
The WolfmAn GYSER/THRILLER s.23
prinsessen og frøen ANIMATION/FAMILIEFILM/MUSICAL s.24
coco cHanel & igor stravinsky  DRAMA/ROMANTIK s.26
vAlenTine’s dAy ROMANTIK/KOMEDIE s.28

in The loop  KOMEDIE s.30
shuTTer islAnd  THRILLER/DRAMA s.31
mAn Tænker siT  DRAMA s.32

The cove  DOKUMENTAR s.32
invicTus DRAMA s.33
profeTen DRAMA s.33
pArTerApi KOMEDIE s.34

2/2010 februAr

4/2

11/2

18/2

25/2

18/2

25/2
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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%

The WolfmAn
Læs omtalen på side 23
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Læs om flere AkTuelle filmpå www.kino.dk
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Hvis der er nogen, der er ekspert i hævn-fi lm, er det Mel Gibson. Hollywood-stjern-
en er drevet af et hævnmotiv i fl ere af sine stærkeste succesfi lm, bl.a. Mad Max 
(1979),  Braveheart (1995) og Payback (1999). I Edge of Darkness spiller Gibson igen 
selvtægtsmand, når han som Thomas Craven, en enlig far og erfaren kriminalbetjent 
i Bostons drabs-afdeling, uden tanke for egen sikkerhed kaster sig ud i en livsfarlig 
efterforskning af drabet på sin datter. Datteren havde en hemmelighed, som måske 
kan føre ham til gerningsmændene.

Undersøgelsen leder ham hurtigt ind i en paranoid verden af iskolde forretningsme-
toder, vildledning og mord - foruden den mystiske mellemmand, Darius Jedburgh 
(Ray Winstone), der er i gang med at fjerne samtlige beviser i sagen. Cravens en-
somme søgen efter sandheden om drabet på sin datter udvikler sig hurtig til en kamp 
mod en skruppelløs sammensværgelses ansigtsløse bagmænd.

Martin Campbell, som instruerede James Bond-fi lmene GoldenEye (1995) og Casino 
Royale (2006), stod også bag tv-serien af samme navn fra 1985.

originAl TiTel 

Edge of Darkness

insTrukTion
Martin Campbell

skuespillere
Mel Gibson
Ray Winstone
Danny Huston
Caterina Scorsone

lAnd
USA

produkTionsår
2010

spilleTid
110 min.

edge of dArkness
Mel Gibson vender tilbage

Foto © Nordisk Film

87
stemmer

82.4%

THRiLLER

pREMiERE

4/2

Interview med
melgibson
S. 36
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originAl TiTel 

Far til fi re - på japansk

insTrukTion
Claus Bjerre

skuespillere
Niels Olsen
Kathrine Bremerskov Kaysen
Kasper Ruwai Berg Kesje
Jess Ingerslev

lAnd
Danmark

produkTionsår
2010

spilleTid
90 min.

Nummer fi re i familiefi lmserien pREMiERE

4/2

Foto © Scanbox

293
stemmer

74.5%

fAMiLiEfiLM

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

Den japanske familie har lært dansk hurtigt for at kunne falde til. Ifølge japansk skik 
skal man føle sig hjemme et nyt sted efter en måned. Ellers må man rejse tilbage, hvor 
man kom fra. Per hjælper Shin i skolen, men både klassens vikingespil og den større 
drillepind Mark skaber problemer for den japanske dreng.

Far til fi re - på japansk er den fjerde fi lm i den moderne fortolkning af familiefi lmserien, 
der begyndte helt tilbage i 1953. Som far ses Niels Olsen, og den skøre Onkel Anders 
spilles igen af Jess Ingerslev.

fAr Til fire 
- på jApAnsk
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Precious udspiller sig i Harlem i 1987. Det er historien om Claireece ”Precious” 
Jones, en 16-årig afro-amerikansk pige med et liv, ingen vil misunde hende. Hun er 
gravid for anden gang med sin far - en far, som i øvrigt ikke tilbringer tid sammen med 
sin familie. Hjemme må hun uafl adeligt stå på nakken for sin mor, en højtråbende og 
aggressiv kvinde, som mishandler hende både fysisk og psykisk. Skolen er ét stort 
kaos, og selvom Precious er nået til niende klasse med gode karakterer, gemmer hun 
på endnu en frygtelig hemmelighed: Hun kan hverken læse eller skrive. Truet med ud-
visning bliver Precious tilbudt muligheden for at blive overfl yttet til en alternativ skole, 
der måske er den chance, hun har ventet på.

Precious er instrueret af Lee Daniels efter romanen Push af Sapphire. Filmen har 
modtaget fl ere store priser, bl.a. ved Sundance Film Festival 2009, i Toronto, Chicago 
og Stockholm. Musikerne Mariah Carey og Lenny Kravitz har små, men betydnings-
fulde roller i fi lmen.

originAl TiTel 

Precious: Based on the Novel 
Push by Sapphire

insTrukTion
Lee Daniels

skuespillere
Gabourey Sidibe
Mo’Nique
Mariah Carey
Lenny Kravitz

lAnd
USA

produkTionsår
2009

spilleTid
100 min.

precious
For en bedre fremtid pREMiERE

4/2

Foto © Miracle Film

344
stemmer

79%

DRAMA
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originAl TiTel 

Percy Jackson & The 
Olympians: The Lightning Thief

insTrukTion
Chris Columbus

skuespillere
Logan Lerman
Uma Thurman
Pierce Brosnan
Sean Bean

lAnd
Canada
USA

produkTionsår
2010

Harry Potter bliver udfordret! pREMiERE

11/2

Foto © Fox

217
stemmer

83.1%

ADvEnTuRE

fAnTASy

Den unge teenager Percy Jackson (Logan Lerman), som altid har det med at komme 
i problemer, er lige ved at blive smidt ud af skolen, men det er hans mindste prob-
lem. Det lader til, at guderne på Olympen og forskellige monstre har bevæget sig ud 
af Percys bog om den græske mytologi og nu befi nder sig ude i verden… og de er 
bestemt ikke glade. Zeus’ lyn er blevet stjålet, og Percy er den hovedmistænkte. Nu 
må Percy og hans venner tage på eventyr gennem hele landet for at fange den rigtige 
tyv, redde Percys familie og løse et mysterium, som er større og mere mystisk end 
guderne selv.

Percy Jackson & Lyntyven er baseret på Rick Riordans roman, og med en teenager 
i hovedrollen i et magisk eventyr kommer de fl este nok til at tænke på Harry Potters 
univers. Faktisk er instruktøren af Percy Jackson den selvsamme, som stod bag de to 
første Potter-fi lm, Chris Columbus.

Filmen har prominente biroller som Uma Thurman (fra Kill Bill), Pierce Brosnan (kendt 
som James Bond i bl.a. GoldenEye) og Sean Bean (som spillede Boromir i Ringenes 
Herre-trilogien).

percy jAckson 
& lyntyven

Læs om bogen
bAg

filmen
S. 58
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The Wolfman er inspireret af den klassiske Universal-film og er historien om 
Lawrence Talbot (Benicio del Toro), over hvem der hviler en forbandelse, der 
forvandler ham til en varulv. Lawrence er en ung mand fra London, der vender til-
bage til familien gods, da hans bror forsvinder. Hans forsøg på at finde broderen, 
genforener ham med sin far, men samtidig opdager han, at en foruroligende og 
uhyggelig skæbne venter.

I den oprindelige The Wolf Man fra 1941 var det datidens gyserstjerne nummer et, 
Lon Chaney Jr., der spillede varulv, og fi lmen er en af de mest celebrerede horror-fi lm 
til dato. Den nye fi lms medvirkende inkluderer Benicio del Toro fra Sin City (2005), 
Anthony Hopkins fra Ondskabens øjne (1991), Emily Blunt  fra The Devil Wears Prada 
(2006), og endelig Hugo Weaving, bedre kendt som Agent Smith fra The Matrix 1-3 
(1999-2003).

originAl TiTel 

The Wolfman

insTrukTion
Joe Johnston

skuespillere
Benicio del Toro
Anthony Hopkins
Emily Blunt
Hugo Weaving

lAnd
USA
Storbritannien

produkTionsår
2010

The WolfmAn
Varulvens time pREMiERE

11/2

Foto © Filmcompagniet

139
stemmer

83.2%
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originAl TiTel 

The Princess and the Frog

insTrukTion
Ron Clements
John Musker

sTemmer
Anika Noni Rose
John Goodman
Oprah Winfrey
Bruno Campos

dAnske sTemmer
Nellie Ettison
Mads Hjulmand
Michael Carøe
Per Pallesen

lAnd
USA

produkTionsår
2010

spilleTid
97 min.

Disney tilbage til rødderne pREMiERE

11/2

Foto © Disney Pictures

284
stemmer

86.2%
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Prinsessen og Frøen udspiller sig i det farverige New Orleans, hvor den smukke 
unge pige Tiana møder en frø-prins, der er desperat for at blive til menneske igen. 
Et skæbnesvangert kys leder dem begge ud på et forrygende eventyr i Louisianas 
betagende, men også berygtede, sumpe. 

Disney leverer en moderne og noget anderledes version af den klassiske historie 
og samtidig en respektfuld hyldest til den klassiske håndtegnede animation. Disney 
havde ellers lukket deres produktion af håndtegnet animation, men er heldigvis kom-
met på andre tanker. 

Prinsessen og Frøen er lavet af instruktør-duoen bag de nyklassiske tegnefi lm Den 
lille havfrue (1989) og Aladdin (1992), og den Oscar-vindende komponist Randy 
Newman står for musikken.

Filmen vises både i originalversion med danske tekster og med dansk tale.

prinsessen 
og frøen

TOP 10 OVER disney’s klAssiske Tegnefilm S.40
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originAl TiTel 

Coco Chanel & Igor Stravinsky

insTrukTion
Jan Kounen

skuespillere
Mads Mikkelsen
Anna Mouglalis
Yelena Morozova
Natacha Lindinger

lAnd
Frankrig

produkTionsår
2009

spilleTid
120 min.

Mads Mikkelsen som Chanels elsker pREMiERE

11/2

Foto © Camera Film

125
stemmer

81.6%

DRAMA

ROMAnTiK

I 1913 er to af kulturhistoriens største personligheder ved at slå igennem. Den fran-
ske modeskaber Coco Chanel (Anna Mouglalis) vil demokratisere damemoden, og 
den russiske komponist Igor Stravinsky (Mads Mikkelsen) vil redefi nere den offentlige 
musiksmag. 

Syv år senere er Chanel en nyrig og succesfuld forretningskvinde, men hun sørger 
over sin kæreste Boy Chapels tragiske død. Igor er i eksil i Paris på grund af Den rus-
siske Revolution, hans kone er syg, og han har svært ved at forsørge sine fi re børn. 
Men da han introduceres til Chanel, opstår der en øjeblikkelig tiltrækning mellem de 
to.

Coco Chanel & Igor Stravinsky er den anden fi lm, der hylder den franske modeskaber 
Chanels 100-års jubilæum i 2009.

coco cHanel & 
igor sTrAvinsky
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Valentine’s Day

insTrukTør
Garry Marshall

lAnd
USA

produkTionsår
2010

pREMiERE

11/2

Foto © Sandrew Metronome

Valentine’s Day er en stjernespækket romantisk komedie af instruktøren bag 
Pretty Woman. Filmen foregår samme dag som sin titel, hvor forskellige men-
nesker mødes i Los Angeles. Nogle er allerede kærester, mens kærligheden op-
står mellem andre.

Det er nogle af de største Hollywood-stjerner, der spiller med i Valentine’s Day, 
og filmen kan derfor minde om den engelske Love Actually (2003), som også 
havde et imponerende cast. Julia Roberts gentager samarbejdet med instruktør 
Garry Marshall fra Pretty Woman, og hun flankeres af Jessica Alba (Sin City, 
2005), Jamie Foxx (Ray, 2004), Ashton Kutcher (The Butterfly Effect, 2004) og 
Jessica Biel (Illusionisten, 2005).

vAlenTine’s dAy
Stjernespækket romantisk komedie

Rollelisten - de største stjerner

Julia Roberts
Shirley MacLaine
Jessica Alba
Jessica Biel

Bradley Cooper
Taylor Lautner
Patrick Dempsey
Jamie Foxx

Jennifer Garner
Topher Grace
Ashton Kutcher
Anne Hathaway

286
stemmer

89.6%

ROMAnTiK

KOMEDiE

kino.dk     februar 20102828



29februar 2010     kino.dk



30 kino.dk     februar 201030

In the Loop ligner virkeligheden til forveksling: Den amerikanske præsident og den 
britiske premierminister vil i fællesskab starte en krig i Mellemøsten. Filmen starter 
med, at en ung minister fremkommer med en udtalelse, der kan tolkes som en støt-
teerklæring til en kommende krig. Premierministerens spindoktor benytter lejligheden 
til at blæse de uheldige udtalelse op i medierne, så han kan få landet til at sende de 
første tropper af sted.

Vinder af New York Critics Circle Awards sidste år og nomineret til 15 andre priser. 
In the Loop har skabt vældig opmærksomhed omkring sig, og det skyldes både det 
ømtålelige emne og de medvirkende skuespillere, deriblandt Tom Hollander fra Op-
eration Valkyrie (2008), James Gandolfi ni fra tv-serien The Sopranos og Paul Higgins, 
der var med i Andrea Arnolds Red Road (2006).

originAl TiTel 

In the Loop

insTrukTør
Armando Iannucci

skuespillere
Peter Capaldi
Tom Hollander
Paul Higgins
James Gandolfi ni

lAnd
Storbritannien

produkTionsår
2009

spilleTid
106 min.

in The loop
Politisk realisme på engelsk pREMiERE

18/2

Foto © Sunrise

KOMEDiE
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Shutter Island foregår i 1954. Marshall Teddy Daniels (Leonardo DiCaprio) og hans 
makker Chuck Aule (Mark Ruffalo) efterforsker en kvindelig morders forsvinden fra 
øen Shutter Island. Her er hun efter at have begået en grusom forbrydelse blevet 
anbragt på øens sindssygehospital for kriminelle.

Leonardo DiCaprio arbejder for fjerde gang sammen med instruktør Martin Scorsese, 
og hver gang er det gået rigtig godt: Gangs of New York fra 2002, The Aviator to år 
senere og The Departed fra 2006 har alle fået priser og gode anmeldelser fra pressen. 

I birollerne ses Mark Ruffalo, der havde en stor rolle i Zodiac (2007), og Ben Kingsley 
der vandt en Oscar for sin præstation som Gandhi i fi lmen af samme navn fra 1982.

Shutter Island er baseret på Dennis Lehanes roman.

originAl TiTel 

Shutter Island

insTrukTion
Martin Scorsese

skuespillere
Leonardo DiCaprio
Mark Ruffalo
Ben Kingsley
Max von Sydow

lAnd
USA

produkTionsår
2009

spilleTid
148 min.

shuTTer islAnd
Leonardo på sindssygehospitalet pREMiERE

18/2

Foto © United International Pictures

216
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originAl TiTel 

Man tänker sitt

insTrukTion
Henrik Hellström
Fredrik Wenzel

skuespillere
Sebastian Eklund
Jörgen Svensson
Marek Kostrzewski
Hannes Sandahll

lAnd
Sverige

produkTionsår
2009

spilleTid
76 min.

originAl TiTel 

The Cove

insTrukTion
Louie Psihoyos

medvirkende
Ric O’ Berry
Hayden Panettieres

lAnd
USA

produkTionsår
2009

spilleTid
92 min.

pREMiERE

18/2
pREMiERE

25/2
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Prisbelønnet 
dokumentar

Omdrejningspunktet i Man tænker sit er den verden, som drengen 
Sebastian (Sebastian Eklund) præsenterer os for. Vi ser verden, som 
han ser den. Han oplever tre menneskers manglende forståelse af 
dem selv. Jimmy har sit barn på armen, mens blikket er fjernt og 
tankerne uudtalte. Mischa er alene og fi sker bag naboens have, 
mens han søger et fællesskab, han ikke er eller kan blive en del af. 
Anders har alt, men taber sig selv i det. Alle tre søger de en ro, som 
får dem til at stoppe og betragte deres eget liv, men de har svært 
ved at fi nde den.

Man tænker sit er Henrik Hellström og Fredrik Wenzels debutspille-
fi lm, som er lavet som et fi lmisk digt, der fanger oplevelsen af, hvor 
alene vi er i en verden fuld af mennesker.

Dokumentaren The Cove begynder i Taiji, Japan, hvor den tidligere 
delfi ntræner Ric O’ Barry ønsker at gøre bod efter i 1960erne at have 
fanget og trænet de fem delfi ner, der medvirkede i tv-serien Flipper. 

En dag indså han, at disse følsomme, intelligente og selvbevidste dyr 
er perfekt tilpasset til livet i havet og aldrig bør fanges af mennesker. 
Denne nyvundne overbevisning førte ham til Taiji, der synes at være 
som skabt til de legesyge delfi ner. Men i en svært tilgængelig bugt 
udfolder der sig en mørk virkelighed, hvor Taijis fi skere i ly af mørket 
giver sig ud på jagt tilskyndet af delfi n-underholdningsindustrien og 
en lyssky handel med kviksølv-forgiftet delfi nkød. 

The Cove modtog publikumsprisen for bedste dokumentarfi lm ved 
Sundance Film Festival sidste år, og den har i alt høstet ni priser.

mAn Tænker siT The cove

DRAMA DOKuMEnTAR
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originAl TiTel 

Invictus

insTrukTion
Clint Eastwood

skuespillere
Morgan Freeman
Matt Damon
Julian Lewis Jones
Marguerite Wheatley

lAnd
USA

produkTionsår
2009

spilleTid
134 min.

originAl TiTel 

Un prophéte

insTrukTion
Jacques Audiard

skuespillere
Tahar Rahim
Niels Arestrup
Adel Bencherif
Hichem Yacoubi

lAnd
Frankrig
Italien

produkTionsår
2009

spilleTid
155 min.

pREMiERE
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Nelson Mandela 
ifølge Clint Eastwood

Bag tremmer

Den fi re gange Oscar-vindende Clint Eastwood står bag kameraet 
på Invictus, som fortæller den inspirerende sande historie om, hvor-
dan Nelson Mandela (Morgan Freeman) fi k hjælp af holdkaptajnen 
på Sydafrikas rugby-hold Francois Pienaar (Matt Damon) til at forene 
deres land. Mandela er netop blevet valgt som præsident, men han 
er klar over den markante racesplittelse og økonomiske ulighed i 
landet som følge af Apartheid. Men sport har et universelt sprog, og 
da Sydafrikas rugbyhold kvalifi cerer sig til verdensmesterskaberne i 
1995, ser Mandela en chance for at forene sit folk.

Clint Eastwood har vundet Oscars for sin instruktion af De nådesløse 
(1991) og Million Dollar Baby (2004), som han også producerede. 
Han instruerede Oscarvindende Morgan Freeman i dem begge, og 
Matt Damon vandt en Oscar for manuskriptet til Good Will Hunting 
(1997), som han selv spillede hovedrollen i.

Halvt arabiske, halvt korsikanske Malik El Djebena (Tahar Rahim) 
kan hverken læse eller skrive, da han bliver dømt til seks år i fæng-
sel. Den 19-årige mand ankommer til fængslet alene og er yngre og 
mere skrøbelig end de øvrige indsatte. Han får besked på at ud-
føre en række ’missioner’ for lederen af den korsikanske bande, der 
huserer i fængslet, og undervejs bliver han mere hærdet og vinder 
bandelederens tillid i processen. Malik er lærenem og stiger i grad-
erne i fængslet, alt imens han har sine egne planer.

Profeten modtog Juryens specialpris ved Cannes Filmfestivalen sid-
ste år, ligesom hovedrolleindehaveren Tahar Rahim blev belønnet 
med den prestigefyldte European Film Award. Den er instrueret af 
Jacques Audiard, som også har lavet de to franske thrillere Blodrøde 
læber (2001) og Det slag mit hjerte sprang over (2005).

64
stemmer

81.1%

invicTus profeTen

DRAMA DRAMA



34 kino.dk     februar 2010

Anders (Nikolaj Lie Kaas) og Puks (Sidse Babett Knudsen) drøm går i opfyldelse, 
da de endelig køber deres drømmevilla. Sammen med teenagedatteren Bitten 
(Georgia Katerina Potsos) må de snart erkende, at de har købt et pilråddent hus, 
der skal have en mere gennemgribende professionel håndværkerbehandling, end 
deres gode ven Bo (Rasmus Bjerg) kan tilbyde.

For at få råd til den, må de leje underetagen ud til parterapeuten Ulrik (Søren 
Pilmark). Ulrik hjælper Anders og Puk med parterapi, for i kølvandet på 

deres forfejlede huskøb er der uundgåeligt opstået en del prob-
lemer, der trænger til at blive glattet ud.

Parterapi er instrueret af Kenneth 
Kainz, der modtog gode an-

meldelser for Rene hjerter med 
Anders ”Anden” Matthesen.

originAl TiTel 

Parterapi

insTrukTion
Kenneth Kainz

skuespillere
Nikolaj Lie Kaas
Sidse Babett Knudsen
Søren Pilmark
Rasmus Bjerg 

lAnd
Danmark

produkTionsår
2010

spilleTid
100 min.

pArTerApi
Knas i parforholdet pREMiERE

25/2

Foto © Nordisk Film / Bjørn Bertheussen

KOMEDiE

Pilmark). Ulrik hjælper Anders og Puk med parterapi, for i kølvandet på 
deres forfejlede huskøb er der uundgåeligt opstået en del prob-

lemer, der trænger til at blive glattet ud.

Parterapi
Kainz, der modtog gode an-

meldelser for 
Anders ”Anden” Matthesen. Interview medsøren pilmArk

S.42
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ORD søren søndergaard   fOTO nordisk film

inTERviEw mel gibson

MEl GIBSoN/

han har instrueret fi lm om jesus, dræbt hundredvis af fi lmskurke, 
smeltet kvindehjerter på stribe og vundet oscars for Braveheart. 
kino.dk har mødt mel gibson, der endelig er tilbage i biografen.
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el Gibson er vred, 
meget vred og det 
med god grund i sin 
nye rolle som politi-
manden Thomas 
Craven, der tørster 
efter hævn oven på 

sin datters brutale død. Filmen hedder 
Edge of Darkness og er stjernens første 
hovedrolle siden Signs fra 2002.

I virkeligheden er skuespilleren og 
Oscarvinderen dog særdeles venlig 
og glad om end lettere manisk i sin 
adfærd - i al fald på denne dag ved 
stillehavskysten, hvor kino.dk møder 
Mel Gibson på et hotel i Los Angeles. 
Under hele interviewet sidder han 
uroligt på sin stol, imens han konstant 
laver grimasser og skifter ansigtsud-
tryk. Faktisk minder han mest af alt 
om Martin Riggs – den selvmorderiske 
politibetjent fra Dødbringende våben-
serien, der gjorde ham verdenskendt.

Kunne din karakter i Edge of Dark-
ness, Thomas Craven, i princippet 
være Martin Riggs fra Dødbringende 
våben 23 år senere?
 ”Martin Riggs er for sindssyg til at 
falde til ro, selv som 50-årig. Fyren i 
denne fi lm er meget mere koncentreret 
og fokuseret som person, og det var en 
udfordring for mig ved rollen. Har du fx 
set mig sidde stille på noget tidspunkt,” 
siger Mel Gibson og slår en stor latter op, 
folder hænderne bag nakken og ugenert 
fremviser to gigantiske svedpletter under 
armene på sin mørkegrå skjorte.

kontroversiel konge af hollywood
Manden føler sig utvivlsom på hjem-
mebane her i Santa Monica, hvor hans 
produktionsselskab har adresse, og 
den selvsikre fremfærd er berettiget. 
Den 54-årige skuespiller, producent og 
instruktør hører blandt filmbranchens 
mægtigste mænd. God for 900 millioner 
dollars før finanskrisen og ca. 650 mil-
lioner dollars værd i dag.

Succesen skyldes primært et over-
legent kommercielt såvel som kunst-
nerisk flair demonstreret ved Brave-
heart, The Passion of the Christ og 
Apocalypto, som Mel Gibson har 
instrueret og produceret – film der har 
mange fans såvel som kritikere, men 
som alle slår hovedet på sømmet, når 
det kommer til kompetent håndværk.” 
Privatlivet har derimod været mindre 
professionelt håndteret de seneste år 
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m
det er et helvede for 
mig at være ydmyg. 
hver eneste fi ber i 
min krop tænker kun 
på mig selv.



med verbale angreb på både homosek-
suelle og jøder. Beskyldninger som Mel 
Gibson siden har undskyldt og søgt 
tilgivelse for flere gange.

Om det store publikum har tilgivet 
hans alkoholiserede fortid, vil Edge of 
Darkness vise. Manden skal under alle 
omstændigheder have respekt for at 
vende tilbage til lærredet i en moralsk 
diskutabel rolle, som hævneren Thomas 
Craven, der forsøger at råde bod på 
fortidens synder. ”Craven er en fyr, der 
hver dag forsøger at gøre det rigtige, 
men som ikke har gjort nok. Han kender 
ikke sin datter; i hendes håndtaske fi nder 
han ikke make-up og kondomer men en 
skarpladt pistol. Da hun myrdes oplever 
han det ultimative nederlag som far. Han 
fejlede i at beskytte hende, og herefter 
drejer alt sig om datterens ukendte liv og 
hævnen. ”I have nothing to lose” siger 
han, og derefter er der ingen vej tilbage.”

hævn og håb
Mel Gibson er altså atter at se i sin 
vante rolle som et dødbringende individ 
med hævn på menuen, hvad der også 
var drivkraften i særligt Dødbringende 
våben 2, Ransom og Payback. Film, 

hvor man hellere dræber en gang for 
meget end en gang for lidt.

Thomas Craven lever efter nogle 
hjemmelavede regler, bl.a. ”Never 
hurt anyone who doesn’t deserve it”. 
Er konsekvensen af en sådan tanke-
gang ikke problematisk? 
”Ha ha, jo det er den virkelig!” griner 
Mel Gibson og følger op på spørgsmålet 
efter en kort tænkepause. ”Wow. Ja, han 
siger faktisk noget i den stil, men det 
er jo hans kodeks som gammel erfaren 
Boston-betjent. Øje for øje-princippet 
som i Det Gamle Testamente,” fortæller 
skuespilleren, der selv har et tæt 
forhold til sin kristne tro. En tro han er 
passioneret og åben omkring, selvom 
han næppe deler samme gammeltes-
tamentlige opfattelse som sin seneste 
karakter på film.

”Troen skal bare være der. Ligegyldigt 
hvad der sker, og ligegyldigt hvad du 
selv finder på at gøre. Nogen gange 
må man bare køre på ren tro - hvis man 
ikke tror på noget større og bedre end 
dette liv, står jeg gerne af nu, for det 
her er ikke godt nok. Det er ikke engang 
i nærheden af at være godt nok.” lyder 
det kontant fra Mel Gibson. Men hvor-

fødT den 3. januar 1956 i new york, 

men opvokseT i Australien, hvor han 

slog igennem med MAD MAX-fi lmene i 

starten af 80erne. 

Det store internationale gennembrud 

kom med Dødbringende våben (1987), 

og i 1995 vandt han To oscArs som 

producer og instruktør af Braveheart. 

Siden har han insTruereT The Passion 

of the Christ (2004) og Apocalypto 

(2006). Han er Troende kATolik og 

har i alt otte børn.

mel
gibson
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dan kunne det så være bedre? ”I morgen 
kan altid være bedre - det er man nødt 
til at håbe på. Man må lægge sin fremtid 
i forsynets hænder; forlade fortiden 
uden at fortryde den alt for meget, og 
forsøge at leve i nutiden. Og den vej nå 
til et mere rent og gladere liv.”

fokus på fremtiden
Mel Gibson foretrækker med andre ord 
at se fremad, og ideen med et come-
back som skuespiller i Edge of Dark-
ness, og tage imod ordrer frem for at 
give dem, var en personlig udfordring 
for den magtfulde filmskaber.  ”At 
slippe for instruktionen var en lettelse, 
men du kan ikke lægge din interesse 
i faget fuldstændigt fra dig. En del af 
mig er enormt egoistisk, og det er et 
helvede for mig at være ydmyg. Hver 
eneste fiber i min krop tænker kun på 
mig selv, og jeg må hele tiden tvinge 
mig til at tænke: ’Jeg har en anden 
mening, men han kan have ret, og jeg 
kan tage fejl. Respektér instruktøren og 
hans vision’. Og Martin Campbell gjorde 
det fremragende.”

Hovedrollen i Edge of Darkness be-
tyder dog ikke, at Mel Gibson er færdig 

med at instruere. Netop nu arbejder han 
på en vikingefilm med sig selv i instruk-
tørstolen og Leonardo DiCaprio som 
medproducent og skuespiller. Og spil-
lereglerne for film fremover står i følge 
Mel Gibson på tærsklen til en ny æra. ”Vi 
bliver nødt til at gøre tingene anderledes 
fremover, og det bliver interessant at se, 
hvordan man kan overleve forvandlingen. 
Lige nu er der meget stil over indhold, som 
er underholdende til en hvis grænse. Det 
handler ikke kun om effekter eller om det 
paradigmeskifte, James Cameron lige 
nu præsenterer os for, som er fucking 
amazing! Kritikere og filmskribenter 
kan rynke på næsen af Avatar, men det 
er fantastisk, hvad han har gjort, og 
en faktor for hvilken retning, vi be-
væger os i. Du vil se nogle voldsomme 
ændringer for at filmselskaberne kan 
overleve fremover.”

Så din kommende vikingefilm 
kunne blive i 3D?
”Det er ikke min intention, men hvem 
ved hvilken dimension den bliver i. 
Måske sidder man midt i det hele”, 
lyder det fra instruktøren, der indtil nu 
har lavet film og genereret millioner af 
solgte biografbilletter uden nævnevær-
dig brug af computereffekter.

Mel Gibson, der stadig ikke har siddet 
stille i to sekunder, ser uden tvivl mulig-
heder i filmens fremtid, og det samme 
gælder de nyeste stjerner i Hollywood. 
”Den nye generation af skuespillere er 
fantastisk. Jeg er blown away. På deres 
alder var jeg en kæmpe idiot. De er 
virkelig raffinerede og kan allerede be-
tragte den populærkultur, som de selv er 
en del af, udefra.” Lang pause… ”Okay, 
det slog mig først lige nu. Men jeg mener 
det. De er uberørte.”

Ville du gerne selv være i 20erne igen?
”Yeaaahh! Men jeg ville gøre alt ander-
ledes. Jeg ville ikke være skuespiller, 
fuck no! Jeg ville være kok.”

Sidste udmelding synes Mel Gibson ikke 
engang selv at tro på. Dertil har karrieren 
simpelthen været for stor. Til gengæld 
tror man stadig på ham, når han i Edge of 
Darkness tømmer sin pistol i vrede. Selvom 
han tydeligvis er blevet ældre, har Mel 
Gibson ikke mistet den energiske vildskab, 
der har kendetegnet hans fi lmroller og 
omdømme de sidste 30 år - og som ikke 
lægges på køl i den nærmeste fremtid.

Edge of Darkness 
har dansk premiere den 4. februar
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ORD søren søndergaard

klAssisk 
AnimereT 
disney

TOp 10 klassisk animeret disney

tOP10/

STEM PÅ DIN FAVORIT OG LAV din egen Top 10-lisTe PÅ WWW.KINO.DK!

klAssisk STEM PÅ DIN 

Den aktuelle Prinsessen og Frøen er den første håndtegnede fi lm fra 
Disney, siden den hæderkronede afdeling lukkede med De Frygtløse: 
The Muuhvie i 2004.

nu er Disney heldigvis kommet på andre tanker. Men et comeback til 
genren (der blev født i 1937 med Snehvide og de syv dværge) for-
pligter. ikke mindst når selskabet i tidernes løb har leveret følgende 
fremragende og farverige fortællinger.



01 
løvernes konge 
1994

Få slipper helskindet fra at 
blande humor og ”Hakuna 
Matata” med brodermord og 
Shakespeare-inspirerede magt-
kampe, men alt lykkes i Disneys 
mesterværk om Simbas opvækst 
på den afrikanske savanne.

03 
skønheden og 
udyret 1991

Eventyret om en besværlig forel-
skelse modtog historiens første 
Oscarnominering til en tegnefi lm 
i kategorien Bedste fi lm. Filmen 
taler for sig selv, og genren blev 
langt om længe kunstnerisk 
anerkendt i de fi nere kredse.

05
bambi
1942

”Vandet er stift”, naturen går sin 
gang, og menneskene er grumme 
i historien om Bambi og Stampes 
opvækst i skoven. Umiskend-
elig Disney og forløberen for 
Løvernes Konge 52 år senere.

07 
fantasia
1940

Bedst kendt for afsnittet med 
Mickey Mouse som Troldmandens 
lærling (der til sommer kommer 
som actioneventyr med Nicolas 
Cage) selvom alle otte fi lm - ikke 
mindst i samspil med den klassiske 
musik - har sine store øjeblikke.

09 
Aladdin 
1992

Disneys anden storhedstid 
fortsatte med historien om ånden 
i lampen, der blev en kæmpesuc-
ces hos børn såvel som voksne 
- og bød på en fornem neder-
drægtig skurk i form af Jafar.

02 
pinocchio 
1940

Walt Disneys anden spille-
film kunne være lavet i går. 
Pinocchios oplevelser er stadig 
sjovere, mere uhyggelige og 
uendeligt mere underlige end 
40 afsnit af Svampebob Firkant 
tilsammen.

04 
dumbo 
1940

Dumbo er meget mere end den 
berømte scene med lyserøde 
elefanter. Filmen er frem for alt 
en tidløs historie om at vende 
en ulempe til sin fordel - i dette 
tilfælde at bruge unormalt store 
ører som vinger.

06 
den lille havfrue 
1989

Efter Oliver og Co. og andre 
glemte 80er-titler så det sort ud, 
indtil man blandede H.C. Ander-
sen med Disney. Eventyret om 
Ariel, der vil være menneske, blev 
starten på en ny æra for Disney 
og tegnefi lm i biografen.

08 
peter pan  
1943

Den fl yvende Peter Pan er rigelig 
kæk og Klokkeblomst rigelig 
irriterende, men Ønskeøen er 
stadig et fantastisk sted med 
tikkende krokodiller og Kaptajn 
Klo i topform.

10 
Tarzan
1999

Efter en traditionel periode med 
Pocahontas, Hercules og Mulan tog 
Disney endelig en risiko med fi lmen 
om Abernes konge. Tarzan er mere 
dyr end menneske, og tegnestilen 
mere moderne og japansk anime-
inspireret end nogensinde før. 
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ridder af dannebrog, tryllekunstner samt en af 
danmarks mest folkekære skuespillere. og nu slesk 
parterapeut. kino.dk har talt med 54-årige søren 
pilmark om sin rolle i Parterapi, om at pleje sit 
ægteskab og om ti år med dsb-reklamer.

ORD daniel bentien   fOTO bjørn bertheussen / nordisk film

hAr du 
deT 
godT?

inTERviEw søren pilmark

vI GlEMMEr AT SIGE/



en altid ulasteligt 
klædte, folkekære 
skuespiller Søren 
Pilmark er i februar 
aktuel som par-
terapeuten Ulrik i 
den danske komedie 

Parterapi. Ulrik flytter ind i kælderen 
hos det kriseramte ægtepar Anders og 
Puk, spillet af Nikolaj Lie Kaas og Sidse 
Babett Knudsen. 

Pilmark er kendt for sin alsidighed, og 
det er præcis det, der gør hans rolle i 
filmen interessant. Ulrik er nemlig ual-
mindelig slesk med et evigt charlatan-
smil over læben og et godt øje til Puk, 
meget anderledes end glansrollerne 
som gangsteren Thorkild med midt-
vejskrise i Blinkende lygter eller den 
følelseskolde politiker Erik Dreier i 
Kongekabale.

Du har spillet mange forskellige typer 
roller i dansk film. Er variation noget, 
du lægger vægt på i valget af roller?
”Det er kun til en vis grad, at jeg kan 
vælge mine roller. Halvdelen handler 
om, hvad man bliver tilbudt. Man kan 
forsøgsvis være lidt karrierestrategisk. 
Der er ingen grund til at spille vred, kor-
rumperet politiker, hvis man har prøvet 
det én gang før. Så kan man meget 
vel låse sig fast i den slags roller, så 
folk siger: ’Han er rigtig god som vred 
politiker.’ Hvis man har succes i en 
rolle, vil folk rigtig gerne holde én fast 
i den rolle. Og der mener jeg også de 
folk, der producerer tv og film. Hvis folk 
siger: ’Søren er rigtig god som klam 
parterapeut,’ så gælder det om at sige 
nej tak til sådan en rolle i fremtiden.”

slesk og klam
Kender du sådan en type person, 
som du spiller i Parterapi?
”Det er en komedie, så der er malet 
med en bred pensel. Han er slesk og 
klam, han går efter hende (Puk, red.), 
og han gør alle de ting, som man helst 
ikke vil have. Filmen synes at sige: ’pas 
godt på din kone eller mand, ellers er 
der andre, der gør det, eller gerne vil 
gøre det.’ Det er et meget sødt wake-up 
call til par, hvad enten de er heterosek-
suelle eller homoseksuelle.”

”Man har en tendens i parforhold til at 
sige: ’Nu er vi gift. Og det er så det.’ 
Eller sagt på en anden måde, det er 
noget, der skal plejes. Det er ligesom, 
hvis man er gode venner, der begynder 
at arbejde sammen. Så behøver man 
ikke at give det så meget opmærksom-
hed. Og så går man i gang med nogle 
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projekter, hvor man kan blive uenige, 
og så sker der et eller andet, fordi 
man glemmer at sige: ’Hey, har du det 
egentlig godt?’. Man skal pleje sine 
venskaber og sit ægteskab.”

Hvad skal man så gøre for at pleje 
ægteskabet, så man ikke ender 
som Anders og Puk i Parterapi?
”Det er ingen hemmelighed, at det 
handler om balance, hvis mand og 
kvinde skal leve under samme tag. 
Enten kan man sige, at han har sit 
eget værelse, hvor der er boksehand-
sker og lugter af cigar, og hun har sit 
eget værelse, hvor der er blomstrede 
puder og lugter af parfume. Eller man 
kan sige, at der er en grund til, at man 
bor sammen. Man skal være åben 
omkring det og holde øje. Have en vis 
parathed. Det kræver en indsats.”

Truslen fra det ukendte
Der er knas i parforholdet mellem 
Anders og Puk, men den største 
trussel kommer alligevel fra den mest 
uventede kant, nemlig fra parterapeu-
ten Ulrik.
”Truslen kommer fra det ultimativt 
uventede sted. Men vi, beskueren, 
skulle jo gerne kunne se det: ’Stop, 
pas på, pas på!’ Det skulle vi gerne 
kunne se, inden vores hovedperson 
kan se det. Overordnet kan man sige, 
at de fleste trusler kommer fra uvent-
ede steder. Det ligger i sagens natur, 
ellers var de vel ikke trusler. Så var 
man klar. Og alle de fejl, vi begår her i 
livet, de opstår, fordi vi prøver at und-
gå de fejl, vi er klar over, og så siger 

vi ’Arh, det så jeg ikke lige komme.’”
For at understrege Ulrik-karakterens 
pågående fremtoning er Søren Pilmark 
blevet udstyret med en lys paryk og 
nedknappede skjorter.
”Parykken er med til at sige, at her 
kommer en mærkelig mand, som er 
lidt for smart i forhold til sin alder. 
Han prøver at være sådan lidt sport-
vognssmart, lidt 60er-smart. Han er 
sådan en type, der prøver at holde sig 
ung med de unge lidt for længe. Jeg 
bliver sådan lidt ærgerlig over mænd, 
der i en højere alder krampagtigt vil 
holde fast i deres maskulinitet.”

Ti år med harry
Søren Pilmark har ikke altid været 
stjerne i dansk film. Selvom hans ta-
lent og charmerende udseende burde 
have ført til en kontinuerlig filmkar-
riere, har han valgt at satse på andre 
underholdningsformer. Alt fra tv, over 
komik til tryllekunst for ikke at tale om 
en lang række roller på teatret, bl.a. 
i Shakespeare-stykkerne Hamlet og 
Richard III. Siden 2000 har han optrådt 
i nogle af Danmarks mest populære 
reklamer som den togelskende Bahn-
sen, der forsøger at overtale dukken 
Harry til at lade bilen stå. Reklamerne 
har gjort ham økonomisk uafhængig, 
men er han bange for at sælge ud?

”Jeg har taget det ind på et tidligt 
tidspunkt, om hvordan jeg har det med 
at være blevet kendt for de reklamer. 
Det ligger implicit i spørgsmålet, om 
jeg har det skidt med det. Næ, jeg har 
det fint. Dels fordi det har været top-

professionelle mennesker, jeg har ar-
bejdet med (bl.a. Parterapi-instruktør 
Kenneth Kainz, red.), og dels fordi be-
folkningen godt kan lide reklamerne. 
Jeg er både meget kold og pragma-
tisk omkring det, og samtidig kan jeg 
godt forestille mig, at nogen mener, 
at jeg har solgt ud af varen. Men det 
synes jeg ikke, at jeg har. Og det er 
værd at bemærke, at i de ti år, jeg har 
lavet Harry-reklamerne, begyndte jeg 
at få flere filmroller og… filmpriser.”

”først i morgen, herr pilmark”
Skuespilleren har prøvet meget i dansk 
fi lm og tv, så hvad er næste skridt i kar-
rieren? Udlandet, måske?
”Egentlig ikke. Jeg ville sige ja, hvis 
det var sjovt nok, fordi jeg ville da tage 
oplevelsen med. Men at sidde i regnvejr 
i Düsseldorf en onsdag formiddag og 
høre et ’vi kan først optage i morgen, 
Herr Pilmark’ - nej tak. Det skulle nok 
have været for 25 år siden. Og jeg har en 
kone og tre børn i den skolemodne alder 
og buldrende pubertet, som jeg gerne vil 
være tæt på.”

I stedet vil Søren Pilmark satse på en 
karriere bag kameraet som instruktør:
”Det har jeg store ambitioner om. Jeg 
har været skuespiller i mange år, så 
nu vil jeg gerne selv bestemme og 
tage ansvar. Det kræver selvfølgelig, 
at jeg koncentrerer mig fuldt ud om 
projektet og siger nej tak til en masse 
andet arbejde. Men det er svært at 
få en film op at stå, dels i arbejdet 
med manuskriptet, dels fordi jeg 
skal skifte løbebane. Jeg kunne godt 
tænke mig at instruere flere film.”

fødT Søren Louis pilmark den 16. okto-

ber 1955. gifT med Susanne Rée siden 

1983, som han har tre børn med. ud-
dAnneT på Skuespillerskolen ved århus 

Teater 1977. kendT for meget andet 

end fi lm, bl.a. diverse shows med per 

pallesen, tv-serierne Riget og Taxa, DSB’s 

reklamer med Harry og Bahnsen, på 

teater som Hamlet, som vært ved Eurovi-

sionens Melodi grand prix i 2001 og som 

den ene af fi rkløveret ørkenens Sønner.

hAr modTAgeT et væld af priser, bl.a. 

Reumert-prisen i 2000 for sin præstation 

i teaterstykket København, Robert- og 

Bodil-prisen for sin birolle i Kongekabale 

i 2005, og han blev i 1994 udnævnt til rid-

der af Dannebrog. Desuden nomineret til 

en oscAr for kortfi lmen Helmer & Søn.

info
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vAmpyrernes
verden

ORD stine Teglgaard

fOTO nordisk film

fEATuRE daybreakers

den 21. januar havde den futuristiske vampyrfi lm 
Daybreakers premiere i de danske biografer. 

kino.dk tog i denne anledning turen til new york for at 
snakke med de to hovedrolleindehavere ethan hawke 

og Willem dafoe samt fi lmens instruktører, de identiske 
tvillinger peter og michael spierig.
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man kan vist ikke have en 
lukrativ fi lmkarriere 
uden at slå en masse
mennesker ihjel

/Ethan Hawke

Holdet bag Daybreakers 
møder op på et hipt Hotel 
i Midtown Manhatten. 
Ethan Hawke, der 
nærmer sig de 40, 
besidder stadig den 
drengede charme, 

der gjorde ham til den tænkende piges 
poster-boy i film som Reality Bites 
(1994) og Before Sunrise (1995). Han er 
smilende, iført et sølvgråt jakkesæt og 
lægger oplagt ud med at spørge, hvor-
dan han kan være behjælpsom? Ja, han 
kan starte med at fortælle, hvordan en 
skuespiller, der i to årtier har undveget 
genrefilm, pludselig vælger at medvirke i 
en blodig vampyrfilm?  ”Det var in-
struktørerne. De her to australske store 
drenge imponerende mig helt vildt,” 
fortæller Hawke, som også indrømmer, 
at det ikke skadede, at de havde skrevet 

rollen som vampyren Edward Dalton 
specielt til ham. ”Jeg har aldrig rigtig 
forstået, hvorfor lige mig, men de mødte 
altså op med de her tegninger af mig fra 
andre film, hvor de havde sat hugtænder 
på,” forklarer Hawke, mens han grinende 
ryster på hovedet.

Forvirringen er til at forstå. Hawke 
har nemlig aldrig været kendt som en 
actionhelt. Noget han længe har tænkt 
over: ”Man kan vist ikke have en lukrativ 
filmkarriere uden at slå en masse men-
nesker ihjel,” siger han, for derefter at 
uddybe, hvordan indspilningen af de 
drabelige scener også fik ham til at tæn-
ke: ”Der var dage, hvor man bare stod i 
blod op til knæene… det var præcis de 
dage, hvor man tænkte ’hvis den her film 
stinker, begår jeg selvmord’, forstår du 
hvad jeg mener?” 

Alligevel giver castingen god mening. 
Daybreakers handler netop om en 
verden, hvor den gennemsnitlige mand 
er vampyr, og mennesket repræsen-
terer det ekstreme. En sådan ekstrem 
karakter spilles af Willem Dafoe. At 
manden ikke fylder særlig meget i 
kød og blod, er svært at forstå, for 
i f i lmens verden besidder Dafoe en 
bemærkelsesværdig plads i en str ibe 
kvalitetsfilm. Han er afslappet klædt, 
og mens han taler, kører han konstant 
sine f ingre igennem sit halvlange 
hår. ”Jeg elsker at lave actionfilm. 
Problemet er bare, at de sjældent er 
særlig interessante, og at de sjældent 
ti lbydes folk i min alder,” for tæller 
den 54-årige skuespiller og for tsæt-
ter: ”I dag vil folk hellere se mig i 
jakkesæt, end som ham der løber 
rundt og sprænger ting i luf ten.”
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om hvorvidt volden i Daybreakers er 
sammenlignelig med volden i Triers 
værk. ”Der er stor forskel, da volden 
ikke er blevet rettet mod mig i den her… 
nej, bare spøg”, griner han videre og 
fører samtalen i en anden retning: ”Jeg 
håber virkelig, jeg får lov at samarbejde 
med Lars igen. Jeg ved, han forbereder 
noget, og jeg krydser fingre for, at der 
er noget til mig deri, for jeg kan virkelig 
godt lide ham,” meddeler den karisma-
tiske skuespiller.

Heller ikke Spierig-brødrene kan ifølge 
Dafoe sammenlignes med Trier, men 
dette gjorde ikke oplevelsen af at blive 
instrueret af to identiske tvillinger min-
dre sær. En oplevelse Hawke beskriver 
som både sjov og udfordrende: ”Den 
ene ville komme hen til en og sige ’lidt 
mere frygt…’, og så kom den anden hen 
og sagde ’godt arbejde, men du virkede 
lidt bange.’ Og så gik de over i deres 
respektive hjørne og småskændtes, 
for derefter at komme tilbage og sige 
’bare fortsæt med det du gør’,” erindrer 
Hawke, før han siger pænt farvel, og 
sammen med resten af holdet forlader 
det hippe hotel i Midtown Manhatten.

en vampyrfilm for voksne
”Det fede ved de her film er, at de kan 
berøre alle slags emner, så længe der 
bare er et slags monster med,” siger 
Hawke, da emnet falder på filmens tema, 
som mest iøjefaldende er, udtømningen 
af de naturlige ressourcer. Et emne, der 
må siges, at være oppe i tiden. Hawke er 
ikke i tvivl om, at det mest interessante 
ved den her film er, hvordan menneske-
heden fremstilles som selve ressourcen: 
”Det er os, der er polarisen, de indfødte 
indianere eller kødindustrien om man 
vil,” påpeger han.

Daybreakers er dog meget mere end en 
løftet pegefinger. I en tid hvor vampyr-
genren har udviklet sig til enhver ro-
mantisk teenagepiges yndlingsperver-
sion, er filmen nemlig en dyster og mere 
traditionel fortolkning af myten om 
de levende døde. Scenen sættes til år 
2019, hvilket får de to instruktører til at 
kalde filmen for en science fiction-fi lm 
snarere end en gyser. Vampyrerne i denne 
fremtidsvision kan ikke tåle dagslys og har 
ikke skyggen tilbage af et spejlbillede, men 
i et forsøg på at fastholde mening med livet, 
lever de som før. De tager metroen, kører i 
bil, går på job og spiser deres måltider så 
civiliseret som muligt, hvilket indebærer 

året er 2019. menneskeheden er 
blevet erstattet af vampyrracen, 
som mere eller mindre forsøger at 
agere som dengang de stadig havde 
en puls, med den store forskel, at 
de er dybt afhængige af ægte men-
neskeblod for at overleve. vi følger 
den unge blodforsker edward dalton 
(ethan hawke), der arbejder for den 
omfattende blodindustri. 
edward nærer stadig humane føl-
elser og forsøger via videnska-
ben at fi nde en kur mod, hvad der 
uundgåeligt bliver menneskehe-
dens udryddelse. en dag kontaktes 
han af en undergrundshær af men-
nesker, anført af den spøjse elvis 
(Willem dafoe). de giver edward en 
viden der kan ændre alt for vampyr-
racen og samtidig redde hele men-
neskeheden. spørgsmålet er bare 
,hvordan denne viden anvendes, og 
hvor langt det etablerede vampyr-
samfund vil gå for at standse den? 

sYnOPsis/
dAybreAkers
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at købe blodportioner i den lokale 
blodbank. 

At blodtapningen af menneskeheden er 
organiseret, betyder ikke, at Daybreakers er 
for sarte sjæle. Filmens centrale problem-
stilling er nemlig, at når vampyrerne sulter, 
forvandles de til monstrøse skikkelser, 
hvilket resulterer i rene blodsorgier. Der 
er altså så at sige ikke tale om endnu 
en Twilight-film. Instruktørernes vision 
startede da også længe før Twilight-
feberen satte ind, og Hawke er ikke 
bange for at kalde filmen for den første 
vampyrfilm for voksne i ti år. De to 
instruktør-brødre fortæller i anledning 
af netop Twilight en sjov anekdote, om 
hvordan de i startfasen af produktionen 
troede, de havde ramt en guldmine, da 
de begyndte at se piger på gaden med 
T-shirts, hvorpå der stod Team Edward 
eller Edward The Vampire. Vi tænkte 
bare: ”Wauw, hvordan fanden har de 
hørt om det?” fortæller en grinende 
Peter Spierig. 

lars von Trier og identiske tvillinger
Willem Dafoe, der herhjemme er mest 
kendt for sin hovedrolle i Lars von Triers 
Antichrist, griner, når man spørger ham, 
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Walt Disney Productions blev skabt af Walter Elias Disney 
(1901-1966). Det hele startede, da Walt som 22-årig rejste til 
Hollywood og grundlagde et fi lmstudie i sin onkels garage 
sammen med sin bror Roy. Her blev den første populære 
fi gur Oswald the Lucky Rabbit skabt i 1924, men det var fi g-
uren Mickey Mouse, der blev selskabets gennembrud i 1928. 

her er et par sjove fakta om 
Walt disneys elskede tegnefi lm

01 Snehvide og de syv dværge (1937) var den første 
 amerikanske tegnefi lm i spillefi lmslængde. 

02 Tegnefi lmen Steamboat Willie (1928) med Mickey Mouse  
 var Disneys første med lyd.

03 Disneys tegnefi lm Blomster og træer (1932) var den første  
 tegnefi lm i farver nogensinde.

04 Flere af skovscenerne og dyrene i Bambi (1942) er ubrugt  
 materiale fra Pinocchio (1940).

05 Skønheden og Udyret (1991) var den første tegnefi lm i   
 spillefi lmslængde der fi k en Oscar-nominering for bedste fi lm.

06 Disneys eneste stumme titelkarakter til dags dato er   
 Dumbo (1941).

07 Den sidste fi lm, der blev personligt godkendt af Walt   
 Disney selv, var Junglebogen (1967).

01

02 Tegnefi lmen 

03 Disneys tegnefi lm 

04 Flere af skovscenerne og dyrene i 

05

06 Disneys eneste stumme titelkarakter til dags dato er   

07 Den sidste fi lm, der blev personligt godkendt af Walt   

50 kino.dk     februar 2010

Walt DisneY triVia fokus på disney
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guDDOMMELigE fAMiLiEfiLM

AKTuELLE fAMiLiEfiLM i fEBRuAR

i denne måned er Percy Jackson & Lyntyven aktuel. Her opdager den bare 12-årige Percy, at han faktisk er en halvgud, 
og at hans far er havguden Poseiden. Da det ikke er første gang, en familiefilm gør brug af guddommelige karakterer, 
præsenterer vi her fire andre af slagsen.

vAlhAllA (1986)

Peter Madsens tegnefilm om de 
nordiske guder handlede først og 
fremmest om de to menneskebørn 
Tjalfe og Røskva og deres møde 
med den lille Quark og Asgård. Dog 
stod de maskuline og særdeles 
kampdygtige guder for største-
delen af fascinationen.

Thor var her indbegrebet af den 
nordiske viking – rødskægget, 
øldrikkende og hidsig.

mulAn (1998)

Disney tog med Mulan til det fjerne 
østen for at skildre en ung piges 
kamp for at opretholde sin families 
ære i et land domineret af mænd 
og krig. Da Mulans mission er tæt 
på umulig, sendes en ånd ved navn 
Mushu ned til jorden for at hjælpe 
hende ærefuldt på vej. 

Mushu var her den klassiske gæve 
hjælper – klumset, fjollet og med 
et hjerte af guld.

herkules (1997)

I sluthalvfemserne satte Disney 
billeder på fortællingen om den 
græske gudesøn Herkules, der 
forvandles til halvt menneske af 
underverdenens gud Hades og 
derfor må vokse op på jorden for 
senere at vende tilbage og bevise 
sit ophav. 

Herkules var her tegnefilmens svar 
på Brad Pitt – blond, muskuløs og 
charmerende.

guldhornene (2007)

I denne ikke-animerede danske 
familiefilm af Martin Schmidt fik en 
flok søskende travlt med at hjælpe 
fire forvirrede nordiske guder med 
at bryde ind på nationalmuseet og 
stjæle guldhornene, før disse falder 
i forkerte hænder.

Loke var her indbegrebet af den 
forkælede gud - lusket, kujonagtig 
og magtsyg.

fAr Til fire – på jApAnsk 
4. februAr

prinsessen og frøen 
11. februAr

Percy Jackson & lyntyven  
11. februAr
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Pixars seneste sællert
udgivelse 10. FEBRUAR

op
månedens udgivelse

Carl Frederiksen er en 78-årig, pensioneret ballonsælger, 
der bestemmer sig for at opfylde sin drøm om et storslået 
eventyr. Ved hjælp af tusindvis af balloner bundet fast på 

sit hus fl yver han af sted på sit livs rejse til Sydamerika. 
For sent opdager Carl, at hans værste mareridt, en 

overenergisk 8-årig spejder ved navn Robert, ved et 
tilfælde er havnet på Carls veranda.

Verdens mest umage par støder på 
ufremkommeligt terræn, uventede 

skurke og jungleskabninger, men 
møder også nye venner, for eksempel 

Doggi, en talende hund og Kenneth, 
den sjældne fugl der ikke kan fl yve. Carl 

opdager, mens han er fanget i junglen 
sammen med Robert, at de største eventyr 

i livet ikke altid er, som man forventer.

Op er Disney/Pixars seneste storsælgende 
animationseventyr, der dermed forsæt-
ter stimen af succeser fra de to giganter.

MÅNEDENS dvd /blu-rAy

info

originAl TiTel 

Up

insTrukTion
Pete Docter

sTemmer
Edward Asner
Christopher Plummer
Jordan Nagai
Bob Peterson

lAnd
USA

produkTionsår
2009

spilleTid
93 min.

eksTrAmATeriAle

korTfilm 
Delvist skyet

Alternative scener
Muntz mange slutninger

eventyret fi ndes derude
Tag med til det rigtige Paradis-
vandfald

en helt ny kortfi lm
Doggis Specielle Mission
Samt mere ekstramateriale på dvd 
og endnu mere på Blu-ray

OgSå på

nYe UDgiVelser
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udgivelser i februAr

I en ikke så fjern fremtid forlader mennesker kun 
sjældent sikkerheden i deres eget hjem, men 
sender i stedet robotkloner ud, de såkaldte sur-
rogater, der er sexede, fysisk perfekte mekaniske 
gengivelser af sig selv. Men da det første mord 
i årevis ryster det utopiske samfund, opdager 
FBI-agenten Greer (Bruce Willis) en omfattende 
sammensværgelse bag hele surrogatsystemet. 

Animeret familiefi lm og den fjerde i serien om 
Peddersen og hans kat Findus. Da Peddersen får 
hukommelsestab, er gode råd dyre. Måske kan 
historien om dengang, Findus var lille og blev 
væk få Peddersen til at huske igen? Eller måske 
historien om skattejagten?

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

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

For fjorten år siden var Mateo Blanco involveret i 
en voldsom bilulykke, hvor han ikke blot mistede 
sit syn, men også Lena, hans livs kærlighed. Nu 
lever han af at skrive fi lmmanuskripter med hjælp 
fra sin tidligere produktionsleder og hendes søn. 
Spansk fi lm af Pedro Almodóvar med Penélope 
Cruz på rollelisten.

Den fallerede ejendomsmægler Alex Klein er en 
bitter mand. Han synes, at folk omkring ham er 
nogle idioter, og han brokker sig tit over dem. Så 
meget, at da det en dag går hen og bliver alvor, 
er han ikke helt udstyret til at ride stormen af på 
en empatisk måde. Anders ’Anden’ Matthesen 
instruerer og spiller hovedrolle i fi lmen, der blev 
den bedst sælgende danske fi lm i 2009.

surrogates

peddersen og findus 
– glemligheder

The ugly 
Truth

vanvittig 
forelsket

brudte 
favntag

sorte 
kugler

uDgivELSE 
9. FEBRUAR

uDgivELSE 
9. FEBRUAR

uDgivELSE 
10. FEBRUAR

uDgivELSE 
16. FEBRUAR

uDgivELSE 
16. FEBRUAR

uDgivELSE 
23. FEBRUAR

OgSå på

OgSå på

OgSå på

OgSå på

Top 10 / dvd
De mest solgte fi lm i uge 2 ifølge...

se mere på blockbusTer.dk

1.  se min kjole (FOTO)
2.  inglourious bAsTerds
3.  The hAngover – Tømmermænd i vegAs
4.  my bloody vAlenTine
5.  fighTing
6.  TerminATor sAlvATion
7.  hArry poTTer og hAlvblodsprinsen
8.  The proposAl
9.  Anders mATThesen vender TilbAge
10.  g.i. joe

De mest solgte fi lm i uge 2 ifølge...
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udgivelser i februAr

Det fodboldfanatiske postbud Erics (Steve 
Evets) liv er noget rod. Hans familieliv er kaotisk, 
han kan ikke styre sine stedsønner, og så står 
der en kæmpe cementblander i forhaven. Da 
det ser allersortest ud, er hans eneste allierede 
idolplakaten af fodboldhelten Eric Cantona. 
Instrueret af Ken Loach (Sweet Sixteen, 2002).

The Hurt Locker handler om en gruppe elitesol-
dater, som har et af verdens mest farlige job, 
nemlig at afmontere bomber i kampens hede. Da 
en ny sergent overtager et toptrænet bombehold 
under en voldelig konfl ikt, overrasker han to 
underordnede ved hensynsløst at sende dem i et 
farligt spil i en irakisk by.

Dokumentarfi lm om prøverne op til det, der 
skulle have været Michael Jacksons helt store 
comeback med en lang række på forhånd 
udsolgte koncerter. Jackson selv døde inden 
koncerterne, og dette er de sidste levende 
billeder af poplegenden.

Agent Strahm er død - og med ham også den 
efterforskning, der kunne føre politiet til mas-
semorderen Jigsaws afl øser. Men da pilen plud-
selig peger i retning af FBI-agenten Hoffman, og 
FBI forfølger det varme spor, tvinges Hoffman til 
at påbegynde det sidste dødbringende spil.

looking 
for eric

The hurt 
locker

michael jackson’s 
This is it

sAW vi

uDgivELSE 
23. FEBRUAR

uDgivELSE 
23. FEBRUAR

uDgivELSE 
23. FEBRUAR

uDgivELSE 
23. FEBRUAR

OgSå på OgSå på

Februar byder på en lang række lækre titler på dvd og Blu-ray. Gyserko-
medien Zombieland, Meryl Streep-komedien Julie & Julia, kostumedra-
maet The Young Victoria, den franske prisvinder Det er ikke mig… jeg 
sværger, Sam Mendes’ anmelderroste independentfi lm Away We Go 
samt Solisten med Robert Downey Jr. Derudover kan fi lmfans se frem 
til Blu-ray-udgivelser af klassikere som De grønne baretter med John 
Wayne, Braveheart med Mel Gibson og Butch Cassidy and the Sun-
dance Kid med Paul Newman og Robert Redford.

Andre fede titler

Zombieland

braveheart

DVD & BlU-raY

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



Annonce

sorTe kugler
VIND SIGNERET
DVD/BLU-RAY

pArTerApi?
WEEKENDOPHOLD FOR 2 
PÅ ARP HANSEN HOTEL 

kino.dk udlodder 15 dvd’er eller blu-ray med 
Anders matthesens sorte kugler

for at vinde i konkurrencen skal du besvare følgende spørgsmål

hvilken af følgende animationsfi lm er skrevet af Anders matthesen? 
A Rejsen til Saturn      b Terkel i knibe      c Disco ormene

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

Svaret skal være modtaget senest den 26. februar 2010

1. præmie: Weekendophold for to på et Arp hansen hotel
2. præmier: 10x2 biografbilletter til parterapi

for at vinde i konkurrencen skal du besvare følgende spørgsmål

instruktøren kenneth kainz har før Parterapi lavet denne anmelderroste fi lm?
1 Rene hjerter      2 En Soap     3 prag

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

Svaret skal være modtaget senest den 26. februar 2010

Det koster 5 kr. pr. sms + alm. 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.

sorTe kugler

WEEKENDOPHOLD FOR 2 

for at vinde i konkurrencen skal du besvare følgende spørgsmål

 lavet denne anmelderroste fi lm?

Send en sms til 1225 med et af følgende svar kino 1, kino 2 eller kino 3
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skUesPillere 
inDtager Den 
VirtUelle VerDen
Halle Berry har gjort det. Samuel L. Jackson har gjort det, og selv Mads 
Mikkelsen har gjort det. Lagt stemme og ansigt til et computerspil. 
vi ser på et fænomen i rivende udvikling.

nyT konsol-guf

PIXEL.TV
Danmarks første TV-station 
kun om spil, på nettet. 
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Det er efterhånden mere end almindeligt, at spilproducen-
terne benytter sig af både kendte som ukendte skuespillere 
til at levere stemmeskuespil, så deres spilkarakterer opnår 
det bedst mulige resultat. Flere og fl ere skuespillere bliver 
hevet ind i studiet for at lægge stemme til spil og for at lave 
motion capture, hvor deres bevægelser og mimik optages 
for at opnå en endnu mere virkelighedstro gengivelse. Og fra 
skuespillernes side giver det god mening at medvirke i spil.
Det skyldes, at der er god økonomi i spilarbejde, kendska-
bet til og eksponeringen af spilkarakterer er stigende, og så 
er det frem for alt sjovt.
 
Mads Mikkelsen er den mest berømte danske skuespiller, 

der er blevet brugt i spil. Han har lagt stemme 
og krop til rollen som Le Chiffre 
i spillet Quantum of Solace. Og 
ja, han var kun med i fi lmen Ca-
sino Royale, men på spilsiden 
slog man de to fi lm sammen 
til et enkelt spil. Faktisk et 
af de mere vellykkede spil, 
der er bygget op omkring et 
fi lmunivers - den slags spil 
har det ellers med at skuffe.
 Hollywood-stjerner indtager 

spilscenen.

I slutningen af 2009 udkom Brütal Legend - et helt spil der 
er bygget op omkring skuespilleren Jack Black. I spillet 
bevæger man sig rundt i et åbent univers som en pissed off 
roadie, der ofte løser sine problemer ved at trække spaden 
frem og fyre op for noget god, gammeldags heavy metal - et 
specielt, men ganske underholdende spil.
 
For nylig blev det længe ventede Mass Effect 2 sendt i 
butikkerne. Spillet henvender sig til en forholdsvis dedi-
keret gruppe af spilentusiaster, men ikke desto mindre har 
stjerner som Martin Sheen og Adam Baldwin fundet vej 
ind i Mass Effect’s science fi ction-univers. Medstifter af 
spilproducenten bag Mass Effect, Dr. Ray Muzyka fra Bio-
Ware, udtaler, at: “stemmeskuespil med dybde og masser 
af følelser er en grundlæggende del af spildesignarbejdet 
hos BioWare, og de fantastiske stemmer i Mass Effect 2 
hjælper os med at nå målet.”

Men det er ikke noget nyt fænomen at lade skuespillere 
indtale replikker i spil: Mark Hamill (Luke Skywalker fra Star 
Wars) spillede med i Wing Commander III i 1994 og Bat-
man: Arkham Asylum i 2009, Samuel L. Jackson har lagt 
stemme til både Grand Theft Auto: San Andreas fra 2004 
og Afro Samurai fra sidste år, mens Ray Liotta, Halle Berry 
og Hugh Jackman alle er set i pixellerede versioner i diverse 
spil baseret på fi lm. Skuespillere i 
spil bidrager med at give en mere 
helstøbt oplevelse og er måske 
med til at gøre historien endnu mere 
troværdig, og det er i sidste ende 
pengene værd.

Mads
Mikkelsen

Samuel L.
Jackson
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ASSASSin’S CREED 2
BAyOnETTA
fifA 10

CALL Of DuTy: MODERn wARfARE 2
BAyOnETTA

ASSASSin’S CREED 2

wORLD Of wARCRAfT
CALL Of DuTy: MODERn wARfARE 2

fOOTBALL MAnAgER 2010

SpORTS pARTy
RAyMAn RAving RABBiDS: Tv pARTy
TRiviAL puRSuiT

plAysTATion 3

pc

Wii

XboX 360

Top 3 / gAmes
De mest solgte spil i uge 1 ifølge...

5 anDre/
sTjerner i spil

ACTION

percy jAckson 
& tHe olymPians: 
The lighTning Thief
Kæmp med de græske guder

platform Nintendo DS
udgivelse 10. februar
censur E
udvikler Activision
udgiver Activision

I spillet Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief drag-
er man på eventyr over hele USA i en søgen efter Zeus’ mægtigste 
lyn, alt imens man samler sine bedste venner for at stå ansigt til 
ansigt med faretruende fjender. 

Vi møder selvfølgelig Percy og hans venner Annabeth og Grover, 
men også et væld af andre allierede med guddommelige kræfter 
og kampfordele. Det at planlægge, hvilket holdmedlem der skal i 
kamp, er nøglen til overlevelse – visse kombinationer af karakterer 
forøger deres fælles effektivitet.

Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief er baseret på 
eventyrfilmen Percy Jackson og Lyntyven, der har premiere den 
11. februar. Spillet følger handlingen, men tager også yderligere 
elementer fra bogen af Rick Riordan.

Læs fi lmomtalen af percy jAckson og lynTyven
S. 22

Top 3 / gAmesTop 3 / gAmesTop 3 / gAmesTop 3 / gAmes
De mest solgte spil i uge 1 ifølge...De mest solgte spil i uge 1 ifølge...

5 ’musT-hAve’-spil 2010

sTAr crAfT ii 
(PC) UDKOMMER 4. FEBRUAR 

bioshock ii (billedeT)
(XBOX 360, PLAYSTATION 3, PC) 
UDKOMMER 9. FEBRUAR

finAl fAnTAsy Xiii 
(XBOX 360, PLAYSTATION 3) 
UDKOMMER 9. MARTS

super mArio gAlAXy 2 
(NINTENDO WII) 
UDKOMMER 30. JUNI

World of WArcrAfT: 
cATAlysm 
(PC) UDKOMMER 18. NOVEMBER

sTjerner i spil

I spillet Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief
er man på eventyr over hele USA i en søgen efter Zeus’ mægtigste 
lyn, alt imens man samler sine bedste venner for at stå ansigt til 
ansigt med faretruende fjender. 

Vi møder selvfølgelig Percy og hans venner Annabeth og Grover, 

patrick stewart 
X-Men: Legends 
1-2

sean bean 
The Elder Scrolls 
IV: Oblivion

brian cox 
Killzone 1-2

liam neeson 
Fallout 3

kiefer sutherland 
24: The Game
(billedet)

se mere på blockbusTer.dk
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foTogrAfens øje percy jAckson 1 

The princess And The frog 

Dansk fi lmfotografi  gennem 100 årBogen om Lyntyven

Original songs and score

redaktører 
Dirk Brüel, Andreas Fischer-
Hansen og Jan Weincke

forlag Lindhardt og Ringhof
omfang 360 sider
pris 499,95 
udkommer Er udkommet

forfatter
Rick Riordan

forlag Lindhardt og Ringhof
omfang 384 sider
pris 199,95
udkommer 11. februar

komponist
Randy Newman 

selskab EMI Music Denmark
omfang 17 numre
udkommer Er udkommet

bonus 
Musikvideo til Never knew I 
needed med Ne-Yo, billedgalleri

Dansk fi lm høster kunstnerisk anerkendelse både herhjemme 
og i udlandet. Men hvem fotograferer fi lmene? Fotografens øje 
er det første samlede danske bogværk med fokus på fi lmfoto-
grafens kreative og tekniske bidrag til fi lm. Med udvalgte nedslag 
i dansk fi lmhistorie formidler bogen fi lmfotografi ets udvikling 
gennem tiderne indenfor både fi ktions- og dokumentarfi lm på 
baggrund af tidshorisonten, stilistisk fornyelse og det særegne. 

Udover artikler om fi lmfotografens samarbejde med fi lmhold-
ets øvrige aktører, introduceres læseren for 38 fi lmfotografers 
personlige udsagn om deres rolle i dansk fi lmhistorie. Og 
endelig præsenteres bogens fi lmkanon gennem 20 artikelfor-
fatteres bidrag om dansk fi lms visuelle milepæle. 

Lyntyven er første bind i serien om Percy Jackson og Olym-
perne, der nu bliver fi lmatiseret. Den tolvårige Percy Jackson er 
lige kommet til at pulverisere sin matematiklærer, men aner ikke 
hvordan? Det viser sig, at Percys forsvundne far er havguden 
Poseidon, hvilket gør Percy til en halvgud. Percys nye liv indebærer 
fl ere farer, end en normal 12-årig kender til. Overguden Zeuz’ lyn er 
nemlig blevet stjålet, og Percy udpeges som den hovedmistænk-
te. Han har nu ti dage til at bevise sin uskyld, og sammen med to 
venner sætter han af sted tværs over USA i jagten på tordenkilen. 
Men der er mange, der har interesse i at stoppe ham, og fælder 
og uhyrer lurer selv de mest uventede steder. Oven i det har Or-
aklet advaret ham om forræderi fra allernærmeste hold - fra den 
far, der har forladt ham, fra en af sine venner, eller…?

Disneys tilbagevenden til rødderne med Prinsessen og 
Frøen lanceres selvsagt med et storslået soundtrack. 

Den Oscar-vindende komponist, Randy Newman, der 
tidligere har kreeret ord og lyd til Pixar, blandt andet Toy 
Story, Monsters, Inc. og Cars, er her tilbage i storform 
med numre som Dig a Little Deeper, skurkesangen 
Friends on the Other Side samt det Oscar-værdige num-
mer Almost There.  Anika Noni Rose lægger stemmebånd 
til prinsesse-vokalen, mens selveste Mr. New Orleans Dr. 
John leverer gode voodo-klingende sager med nummeret 
Down in New Orleans.
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sik The princess And The frog 
Original songs and score

fatteres bidrag om dansk fi lms visuelle milepæle. far, der har forladt ham, fra en af sine venner, eller…?

Disneys tilbagevenden
Frøen lanceres selvsagt med et storslået soundtrack. 

Den Oscar-vindende komponist, Randy Newman, der 
tidligere har kreeret ord og lyd til Pixar, blandt andet 
Story, Monsters, Inc.
med numre som 
Friends on the Other Side
mer Almost There
til prinsesse-vokalen, mens selveste Mr. New Orleans Dr. 
John leverer gode voodo-klingende sager med nummeret 
Down in New Orleans.

MUSIK
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gOODfellas 1990

Martin Scorsese, der er premiereaktuel i februar med Shutter Island, har lavet en 
lang række fantastiske fi lm. Taxi Driver, Raging Bull og The Departed for at nævne 
et par stykker. Men den fedeste dialog kommer immervæk fra gangsterfi lmen 
Goodfellas, så kino.dk har udvalgt en klassisk scene fra fi lmen. Scorsese har skrevet 
manuskript sammen med nicholas pileggi, baseret på sidstnævntes bog Wise Guy.

scene scene

Vi er i en bar, og omkring bordet 
sidder en gruppe gangstere i højt 
humør. Den unge Henry griner hjer-
teligt af en historie fortalt af Tommy, 
den rapkæftede gangster med en 
meget løs aftrækkerfi nger.
 
Henry Hill You’re a pistol, you’re really 
funny. You’re really funny.

Tommy DeVito What do you mean I’m 
funny? 

Henry Hill It’s funny, you know. It’s a 
good story, it’s funny, you’re a funny guy. 
[griner] 

Tommy DeVito What do you mean?
You mean the way I talk? What? 

Henry Hill It’s just, you know. You’re 
just funny, it’s… funny, the way you tell 
the story and everything.

Tommy DeVito [der bliver stille] Funny 
how? What’s funny about it? 

Anthony Stabile Tommy, no, you got it 
all wrong. 

Tommy DeVito Oh, oh, Anthony. He’s 
a big boy, he knows what he said. What 
did ya say? Funny how?

Henry Hill Jus... 

Tommy DeVito What? 

Henry Hill Just... you know... you’re 
funny. 

Tommy DeVito You mean, let me 
understand this cause, ya know maybe 
it’s me, I’m a little fucked up maybe, 
but I’m funny how, I mean funny like 
I’m a clown, I amuse you? I make you 
laugh, I’m here to fuckin’ amuse you? 

What do you mean funny, funny how? 
How am I funny? 

Henry Hill Just… you know, how you 
tell the story. What? 

Tommy DeVito No, no, I don’t know, 
you said it. How do I know? You said 
I’m funny. How the fuck am I funny. 
What the fuck is so funny about me? 
Tell me, tell me what’s funny! 

Henry Hill [lang pause] Get the fuck 
out of here, Tommy!

Tommy DeVito [alle griner og ånder 
lettede op] You motherfucker! I almost 
had him, I almost had him. You stutter-
ing prick you. Frankie, was he shaking? 
I wonder about you sometimes, Henry. 
You may fold under questioning.
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Lewis Carrolls eventyr Alice i Eventyrland, fi lmatiseret af 
Tim Burton med Johnny Depp i rollen som The Mad Hat-
ter, Helena Bonham Carter som The Red Queen, Anne 
Hathaway som The White Queen, Christopher Lee som 
Jabberwock og Michael Sheen som The White Rabbit.

Rollen som pigen Alice, der forsvinder ned i kaninens hul, 
udfyldes af Mia Wasikowska.

Brothers er en stjernespækket amerikansk genindspilning af 
Susanne Biers Brødre (2004). I hovedrollerne som de split-
tede brødre ses Jake Gyllenhaal og Tobey Maguire, og den 
kvindelige hovedrolle spilles af Natalie Portman. 

Det er Jim Sheridan (In the Name of the Father, In America), der 
har instrueret dette remake.

Pigen Susie Salmon (Saoirse Ronan) bliver myrdet, men hun 
fortsætter med at følger med i sin families liv på jorden. Selvom 
hun ikke længere er fysisk til stede i denne verden, føler hun det 
tab og savn, som hendes død medfører. Ikke mindst ser hun, hvor-
dan hendes morder effektivt sletter alle sine spor og gør klar til at 
myrde igen, og Susie må nu opveje sit ønske om hævn og kær-
ligheden til sine forældre (Mark Wahlberg og Rachel Weisz).
Filmen, der er instrueret af Peter ”Ringenes Herre” Jackson, er 
en del af Biografklub Danmarks program.

Den tredje fi lm i serien af danske familiefi lm, der begyndte i 2007 
med Karlas kabale, og som sidste år blev opfulgt af Karla og Ka-
trine. Karla (Elena Arndt-Jensen) har ikke glemt Jonas (Joshua 
Berman). Og slet ikke det kys de udvekslede i sommerferien sid-
ste år. Men hun har ikke haft modet til at ringe til ham og følge 
op på følelserne. Presset af sin bedste veninde Katrine (Nanna 
Koppel) tager hun sig sammen, og naturligvis er Jonas klar til 
et møde. Sammen tager Karla og Jonas til Jylland for at fi nde 
Jonas’ mor, der sandsynligvis bor i Århus.

genre Familiefi lm

genre Drama

genre Drama/Thriller
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Clash of the Titans er genindspilningen af eventyrfi lmen fra 1981, 
denne gang med Sam Worthington som Perseus og Liam 
Neeson som Zeus. Desuden ses Mads Mikkelsen som Draco, 
Ralph Fiennes som Hades og Danny Huston som Poseidon.

Filmen er instrueret af Louis Leterrier, der også har lavet Trans-
porter-fi lmene og The Incredible Hulk (2008).

Animeret familiefi lm om en ung teenage-viking, som bor på øen 
Berk, hvor det at bekæmpe drager er en livsstil. Han står foran 
sin optagelsesceremoni, som er hans chance for at vise sin far 
og stammen sit mod. Da han endelig møder en drage, som han 
bliver gode venner med, vender det op og ned på hans liv.

Sådan træner du din drage er baseret på Cressida Cowells ro-
man og er lavet af instruktørerne bag Lilo & Stitch. Filmen kom-
mer tilmed i 3D i udvalgte biografer.

forårets mest ventede fi lm
på www.kino.dk
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Hvor Er GySET På vEJ HEN?
disse tider hvor alting skal laves om, så 
snart man har vænnet sig til det, er det 
rart at vide, at der er visse holdepunkter 
i tilværelsen, som ikke sådan ændrer sig. 

Et eksempel er gyset.
Men flytter gyset sig så slet ikke? Det hurtige 
svar er: Nej. Gyset er, hvor det hele tiden har 
været. I menneskers hjerter. Og ikke mindst 
i vore hjerner. De historier som gjorde fjerne 
forfædres bjørneskindsbukser nougatbrune, 
når Grok, The Masterteller, sad ved lejrbålet 
og fortalte stammen uhyggelige anekdoter, 
benytter præcis de samme virkemidler, som 
skræmmer nutidens publikum i biograf-
salene.

Jeg sad for nylig sammen med en af mine 
venner og forsøgte at se en koreansk kome-
die. Vi holdt i ca. otte minutter. Så opgav vi 
og tog dvd’en af. Vi fattede intet af, hvad der 
foregik. Jeg havde det som Homer Simpson, 
da han bladrer i en Gary Larson-kalender: ”I 
don’t get it… I don’t get it… I don’t get it.” Det 
var som at se en produktion for aliens bosat 
på Saturn. Filmen har efter sigende været et 
kæmpe hit i østen, men fordi vi ikke var nok 
inde i koreansk kultur, kunst og satire, ville vi 
have fået lige så meget ud af at sidde og glo 

på et akvarium uden vand og fisk. Humor op-
fattes med andre ord vidt forskelligt alt efter, 
hvem man er, og hvor i verden man lever.

Det stik modsatte gør sig gældende med gy-
set. Uanset hvem du er, og hvilket samfund 
du er vokset op i, så er det de samme skræk-
reflekser, der skal findes frem, når filmpub-
likummet skal skræmmes. Alle mennesker 
har et alarmcenter, der i bund og grund viger 
bort fra mørket, frygten for det ukendte og 
unormale og ikke mindst Manden-med-Leen, 
der dukker op i utallige forklædninger. Det er 
karakteristisk for tiden, at der både er plads 
til hits om Paranormal Activity (der må have 
kostet omkring 4,25 dollars) og så en film 
som New Moon, det seneste Twilight-opus. 
Begge produktioner har fede dage, når kas-
sen skal gøres op.
Der er intet nyt i disse film, ligesom der in-
tet nyt er fra Nosferatu (1922) til fremtidens 
gysere, som endnu ikke er rullet over bio-
graflærrederne, fordi det altid er de samme 
gamle regler, der gælder.

Indpakningen kan se forskellig ud, effekterne 
bliver voldsommere og mere udpenslede, 
men overordnet set er der intet nyt under 

solen. Kunsten består i at bore små huller i 
folks angstcenter, kravle ind og tirre under-
bevidstheden på måder, som ikke er oplevet 
før. En metode jeg kalder Grenen-på-ruden-
effekten. Alle kender scenerne med den 
unge kvinde, der går alene på en tom gade 
en mørk aften, og ”nogen” der følger efter, 
eller lyset i kælderen som går ud, når helten 
- og morderen - er dernede. Alligevel virker 
de hver gang. Fordi gyset bliver, hvor det er. 
Sådan kan vi lide det. Sådan skal det smage, 
men selvfølgelig gerne med nye interessante 
variationer. I dén forbindelse er vi stadig ste-
naldermænd og -kvinder. Heldigvis.

i

månedens 
klummeskribenT

Dennis Jürgensen er født den 3. feb-
ruar 1961. Han er en af Danmarks mest 
populære børne- og ungdomsforfattere, 
hvor han slog igennem med den senere 
filmatiserede Kærlighed ved første hik 
i 1981. Han har dog lavet flest bøger i 
horrorgenren, deriblandt Kadavermarch i 
1991, men også filmmanuskripter, til bl.a. 

Sidste time i 1995.

Klumme
dennis jürgensen
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