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Det er nu et år siden, kino.dk første gang røg i trykken som Danmarks største filmmagasin. 
De første ti numre har budt på meget forskelligt inden for filmens verden, men vi har aldrig 
bragt et interview med Tim Burton. Det retter vi op på i dette nummer, hvor instruktørens 
Alice i Eventyrland har premiere. Han og Johnny Depp udtaler sig om filmen. 

Irak-krigen bliver i marts taget under behandling i Green Zone med Matt Damon, og for at 
hylde genren har vi lavet en top 10 over de største krigsfilm gennem tiderne. Vi har bedt den 
danske Hollywood-skuespiller Sven-Ole Thorsen skrive en personlig klumme, der afrunder 
dette etårs jubilæum med manér.

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

Daniel Bentien

MAde in denMArk

Søren Søndergaard

en uMulig filMgenre? 

SyneS den bedSte dAnSke filM nogenSinde er Carl Th. Dreyers 
Ordet, fordi dens religiøse atmosfære og følelsesmæssige intensitet 
trods et dvælende tempo er uset i filmhistorien.

Ser freM til Den blodfattige, men fantasifulde vikingefilm 
Sådan træner du din drage

Nils Malmros har den seneste tid siddet fast i Daniels dvd-mas-
kine, der har afspillet alle instruktørens ni film. Af de film, han ikke 
før havde set, gjorde Drenge og Kærlighedens smerte tydeligvis 
de største indtryk. Det har givet appetit på flere danske film, og 
Daniel ser nu frem til både fængselsfilmen R. og En familie.

Søren leder stadig efter en bare delvist vellykket vikingefilm, 
og han håber og tror på, at der en dag kommer en af slag-
sen. Måske vil Mel Gibsons kommende vikingeprojekt med 
Leonardo DiCaprio kunne præstere, hvad hverken Asterix og 
vikingerne, The 13th Warrior, Outlander, Pathfinder eller Erik 
the Viking formåede.

redaktør • magasin & online
Søren Søndergaard / soeren@kino.dk

medredaktør • magasin & online
Stine Teglgaard / stine@kino.dk

medredaktør • magasin 
Daniel Bentien

Art directior
Lasse Høgh / Just A Company 

www.justacompany.dk
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iSSn 
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kontrolleret oplAg 
66.840 magasiner for 2. halvår 2009 

Kino.dk er kontrolleret af 

Dansk Oplagskontrol

Kompagnistræde 14D 3., 1208 Kbh. K
www.kino.dk 

Eftertryk er kun tilladt med redaktionens samtykke og med 
tydelig kildeangivelse. Der tages forbehold for trykfejl, 
mangler samt pris- og datoændringer i omtaler og artikler. 
Kino.dk kan ikke holdes ansvarlig for fejl og mangler i an-
noncemateriale leveret klar til tryk fra annoncører.
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Et år mEd storE 
filmoplEvElsEr

cover Alice i Eventyrland
foto Walt Disney Pictures

Stine Teglgaard

tid til oScAr 

yndlingS oScArtAle Da italienske Roberto Begnini på 
cirkus-manér vandt for Livet er smukt 

Marts måned er Oscar-måned, og som sædvanligt er Stine gået 
i 100 procent Oscar-mode længe før showet. Hun bruger der-
for de sene aftener på at gense, småtude og juble over gamle 
takketaler fra de sidste tyve års uddelinger. Festkjolerne siger 
hende ikke så meget som takketalerne, hvor især de rørende, 
fantasifulde og absurde er værd at miste nattesøvn over.
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Premierer i april / Sommerens top 348
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Månedens premiereliste og filmomtaler16
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oScAr på kino.dk
HUSK, AT FRA DEN 8. MARTS KAN DU LÆSE ALT OM 
OSCAR-UDDELINGEN PÅ WWW.KINO.DK

neMMere 
billetbeStilling
Nu bliver det nemmere at bestille billetter på www.kino.dk.
Vi har gjort det enklere og mere overskueligt at bestille 
billetter over kino.dk, så enhver bestilling kan ske så gnid-
ningsfrit som muligt. 
Vi har også gjort det muligt at konvertere din bestilling til 
et køb, så du slipper for at skulle møde op i biografen 45 
min. før. 

Forbedringerne er allerede at mærke, når du skal bestille til 
Falkoner Biografen i København, og de resterende biografer 
på www.kino.dk vil i løbet af foråret få det nye billetsalgssys-
tem implementeret.

MÅNEDENS 
BRUGER-ANMELDELSE 

trAnberg om 
UP IN THE AIR 
at rejse er at leve ...

Fremragende slow paced bud på et mindre bombas-
tisk Hollywood, der får øjnene op for livets ambivalente 
øjeblikke frem for kirkevals og berettermodel. Jeg kunne 
dog ikke undgå at føle, at Clooney holdes en smule tilbage 
bl.a. overfor den unge Natalie, men det styrker faktisk 
Bingham-karakteren, at den til en vis grad underspilles - 
lige som resten af fi lmens stemning og tempo. 

Det sidste kvarter er suverænt fi lmhåndværk, og den 
ambivalente både håbefulde og melankolske afslutning 
efterlader en med et dybt og sælsomt aftryk i brystet og 
tonsvis af stof til eftertanke.

Tranberg får 2 fribilletter 
for denne fi ne anmeldelse

biocenter
kolding
Hvis du skal i biografen i Kolding, kan du inden længe 
købe eller bestille dine billetter på www.kino.dk. Vi byder 
velkommen til BioCenter Kolding og ser frem til at formidle 
store biografoplevelser hertil. Vi arbejder som altid videre 
på at få endnu fl ere biografer med ombord.

invitér dine venner 
med i biografen via vores 
facebook-applikation

invitér dine venner 
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nyHEDER
& gOSSip

filM
 bu

ZZ

QUiZ

kan du gætte fi lmen?

der er masser af 
tredimensionelle 

fi lm i vente.* 

*forbehold for ændringer af premieredato og dansk biografpremiere

kino.dk buZZer

01 Dødens gab   02 Casablanca   03 Forrest Gump   

04 Abernes planet   05 Dr. Strangelove   06 Jerry Maguire 

07 Terminator 2: Judgment Day   08 Da Harry mødte Sally

09 The Wizard of Oz   10 Døde poeters klub  

01
You’re gonna need 
a bigger boat 

05
Gentlemen. You can’t 
fi ght in here. This is the 
War Room!

09
Toto, I’ve got a feeling 
we’re not in Kansas 
anymore...

02
Of all the gin joints in 
all the towns in all the 
world, she walks into 
mine

06
You had me at ‘hello’

10
Carpe diem. 
Seize the day, boys. 
Make your lives 
extraordinary

2010
Alice in Wonderland
Sådan træner du din drage
Clash of the Titans
Toy Story
Toy Story 2
Piranha
Skønheden og Udyret
Shrek den Lykkelige
Step Up 3D
Toy Story 3
Cats and Dogs 2
Grusomme mig
Guardians of Ga’Hoole
Priest
Resident Evil: Afterlife
Harry Potter og Dødsregalierne: Del 1
Alfa & Omega
Tron Legacy
Megamind

03
My Mama always said, 
‘Life was like a box 
of chocolates; you 
never know what you’re 
gonna get’

07
Hasta la vista, Baby 

04
Get your stinking paws 
off me, you damned 
dirty ape!

08
I’ll have 
what she’s having

SVAR

2011
Orla Frøsnapper
Harry Potter og Dødsregalierne: Del 2
James Bond 23
Rapunzel 
The Adventures of Tintin: The Secret of the Unicorn
Biler 2
Kung Fu Panda: The Kaboom of Doom
Puss in Boots
Happy Feet 2
Bear and the Bow
Rio  
Cabin in the Woods

2012
Spider-Man 4
Hobbitten - del 1
Monsters Inc. 2
20,000 Leagues Under the Sea
Newt
Boo U.
King of the Elves
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der er masser af 
tredimensionelle 

fi lm i vente.* 
Toy Story 3
Cats and Dogs 2
Grusomme mig
Guardians of Ga’Hoole
Priest
Resident Evil: Afterlife
Harry Potter og Dødsregalierne: Del 1
Alfa & Omega
Tron Legacy
Megamind

på Med 
brillerne

på Med på Med på Med på Med 

brillernebrillernebrillernebrillerne
på Med på Med på Med på Med på Med på Med på Med på Med på Med på Med på Med 

brillernebrillernebrillernebrillernebrillernebrillernebrillernebrillernebrillernebrillernebrillerne
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vidSte
du?

… at Madonna skal in-
struere dramaet W.E. om 
affæren mellem Kong 
Edward VIII og den 
borgerlige Wallis 
Simpson, der 
udviklede sig til en 
af de største skan-
daler i det engelske 
kongehus historie. 

… at den danske skue-
spiller Ulrich Thomsen 
skal indspille sin første fi lm 
som instruktør. Filmen skal 
hedde In Embryo, være 
engelsksproget og handle 
om forholdet mellem en 
narkopusher og en mystisk 
kvinde.… at Tom Cruise har skrevet 

under på endnu en omgang 
som specialagenten Ethan 
Hunt i Mission Impossible 4.  

… at Christopher “The Dark 
Knight” Nolan efter aftale 
med Warner Bros. skal hjælpe 
med at genskabe Superman-
serien. Nolan skal ikke selv 
instruere.

… at Penélope Cruz højst 
sandsynlig kommer til søs 
med selveste Jack Sparrow 
i den fjerde Pirates of The 
Caribbean-fi lm med titlen On 
Stranger Tides.

… at Lars von Trier i sin kommende katastrofefi lm Melancholia 
måske også får glæde af Penélope Cruz’ talent.  

… at Regner Grasten 
har købt rettighederne 
til Karen Blixens unge år. 
Grasten planlægger en 
helaftensfilm med titlen 
Tanne – Lykkefuglen, og 
premieren forventes i julen 
2011. 

… at Disneys kommende 
animationsfi lm over eventyret 
om Rapunzel har fået titlen 
Tangled. Titlen refererer højst 
sandsynligt til Rapunzels 
lange indviklede hår. 

… at Kevin Costner vil instru-
ere og spille med i fi lmen A 
Little War Of Our Own. 
Handlingen foregår under 
Anden Verdenskrig og 
fortæller om en lille ameri-
kansk fl ække, der langsomt 
suger krigens vold til sig.

… at en genlancering af 
De tre musketerer i samme 
friske humoristiske stil som 
Sherlock Holmes er på vej 
fra Warner Bros. 

serien. Nolan skal ikke selv 
instruere.

Tanne – Lykkefuglen, og 
premieren forventes i julen 
2011. 

… at en genlancering af 
De tre musketere
friske humoristiske stil som 
Sherlock Holmes

skal indspille sin første fi lm 
som instruktør. Filmen skal 
hedde In Embryo
engelsksproget og handle 
om forholdet mellem en 
narkopusher og en mystisk 
kvinde.

 er på vej 
fra Warner Bros. fra Warner Bros. 

 skal in-
W.E. om 
Kong 

 og den 

daler i det engelske 
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joHnnY dEpps
Skøre roller

1010
Charlie and the Chocolate 
factory (2005) Willy Wonka

Sweeney Todd (2007)
Sweeney Todd

finding neverland (2004)
James Matthew Barrie 

pirates of the 
Caribbean (2003-07)
Jack Sparrow

Skøre roller

from Hell (2001)
frederick Abberline

Sleepy Hollow (1999)
ichabod Crane 

fear and Loathing 
in Las vegas (1998) 
Raoul Duke

Donnie Brasco (1997)
Donnie Brasco

Ed Wood (1994)
Ed Wood

What’s Eating 
gilbert grape (1993) 
gilbert grape

Edward 
Scissorhands (1990)
Edward 
Scissorhands

Cry-Baby (1990)
Cry-Baby
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filM buZZ

Månedens 

hold øJe
Med...

Britiske Carey Mulligan er bare 24 år, men allerede nu 
spås den Oscar-nominerede skuespillerinde en sikker 
fremtid i fi lmbranchen. Det var danske Lone Scherfig, der 
sikrede hendes gennembrud som pigen Jenny i det biograf-
aktuelle engelske feel good-drama An Education, og allerede 
i næste måned er Mulligan aktuel i Wall Street: Money Never 
Sleeps sammen med kæresten Shia LaBeouf.  

Den rødhårede piges skrøbelige, lidt drengede ydre gør 
det ikke svært at drage paralleller til fi lmstjernen Keira 
Knightley, og ironisk nok virker Mulligans karriere som 
støbt i Knightleys fodspor. Knightley spillede nemlig Mulligans 
storesøster i dennes første fi lm Pride & Prejudice (2005), de to 
spiller sammen i det kommende drama Never Let Me Go, og 
derudover har Mulligan netop overtaget Knightleys rolle som 
Eliza Doolittle i genindspilningen af My Fair Lady. 

Aktuel i An Education og Brothers

cArey 
MulligAn

Edward 
Scissorhands (1990)
Edward 
Scissorhands
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6 - Den fi lm 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 fi lm. Det udregnes som et gennemsnit af, hvor meget bru-
gerne af www.kino.dk glæder sig til en bestemt fi lm, og hvor mange der 
har taget sig tid til at angive, at de glæder sig til at se den pågældende 
fi lm. Resultatet er et Bayesian estimat (samme udregning som bruges 
på IMDb.com). Minimum 50 personer skal have angivet, om de vil se en 
fi lm, før der udregnes et Buzz-o-meter.

Kino.dk tager forbehold for 
ændringer af premieredatoer, 
idet premierer på fi lm ændrer 
sig konstant.  

Se en opdateret liste over 
premierefi lm på www.kino.dk

91.8%

MånEDEnS
pREMiERER

A
k

tu
elle filM

Alice i eventyrlAnd ADVENTURE/FAMILIEFILM/FANTASY S.17
A Single MAn  DRAMA S.18

froM pAriS with love ACTION S.20
ørkenbloMSt DRAMA S.21
the lovely boneS DRAMA/FANTASY/THRILLER S.22

brotherS DRAMA S.23
welcoMe  DRAMA S.34

SubMArino DRAMA/THRILLER S.25
the bounty hunter ACTION/KOMEDIE/ROMANTIK S.26
green Zone ACTION/DRAMA/KRIGSFILM S.28
kArlA og JonAS FAMILIEFILM S.29
roMAn polAnSkiS Skyggen DRAMA/THRILLER S.30
SådAn trÆner du din drAge ANIMATION S.32
vAlhAllA riSing ACTION/ADVENTURE S.33

3/2010 MArtS

4/3

11/2

18/3

25/3

Se trAiler 

til Alle 

filMene 

på

kino.dk
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I Alice i Eventyrland spiller Johnny Depp hovedrollen som Den gale Hattemager og 
Mia Wasikowska den 19-årige Alice, der vender tilbage til den eventyrlige verden, 
hun første gang oplevede som en ung pige, og hvor hun igen møder sine barndoms-
venner: Hr. Kanin, Di og Dum, Syvsoveren, Kålormen, Filurkatten og selvfølgelig Den 
gale Hattemager. Alice kaster sig ud på en fantastisk rejse for at fi nde sin sande 
skæbne og bekæmpe den krigeriske Dronning af Eventyrlands brutale regime.

Tim Burton er kendt for særegne, gotiske fortællinger som Edward Saksehånd (1990) 
og Sleepy Hollow (1999), og med sin fortolkning af Lewis Carrolls klassiske bøger 
Alice in Wonderland og Through the Looking Glass and What Alice Found There gen-
forenes han for syvende gang med Hollywood-stjernen Johnny Depp. Også Burtons 
kone og samarbejdspartner Helena Bonham Carter spiller med i fi lmen, suppleret af 
Anne Hathaway, Crispin Glover og Christopher Lee.

Filmen vises i 3D i udvalgte biografer, både på dansk 
og i originalversion med danske tekster.

originAl titel 

Alice in Wonderland

inStruktion
Tim Burton

SkueSpillere
Johnny Depp
Mia Wasikowska
Helena Bonham Carter
Anne Hathaway
Christopher Lee 

lAnd
USA

produktionSår
2010

Spilletid
102 min.

Alice i 
eventyrlAnd

Tim Burton med på 3D-bølgen 

Foto © Disney Pictures

684
stemmer

92.5%

ADvEnTuRE

fAMiLiEfiLM

fAnTASy

pREMiERE

4/3

Interview

tiM
burton

S. 34
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Vi er i 1962, hvor hele verden er optaget af Cuba-krisen og truslen mod verdens-
freden. George Falconer (Colin Firth), en 52-årig universitetsprofessor, har svært nok 
ved bare at overskue sit eget liv, da hans elskede partner Jim (Matthew Goode) dør. 
Desuden bliver han forfulgt af en af sine elever. Veninden Charley (Julianne Moore) 
hjælper George, men hun har sine egne problemer at slås med.

A Single Man er en dramatisk og følelsesladet rejse gennem en dag i Georges liv og 
en romantisk fortælling om afbrudt kærlighed, om ensomhed, og om vigtigheden 
af at opdage og værdsætte livets små øjeblikke, som kan lede til nye muligheder. 
De tre hovedroller i fi lmen er kendt fra stærke produktioner: Colin Firth for Bridget 
Jones’ dagbog (2001), Matthew Goode for Watchmen (2009) og Julianne Moore for 
The Hours (2002).

originAl titel 

A Single Man

inStruktør
Tom Ford

SkueSpillere
Colin Firth
Matthew Goode
Julianne Moore
Ginnifer Goddwin 

lAnd
USA

produktionSår
2009

Spilletid
101 min.

En dag i et liv pREMiERE

4/3

Foto © Filmcompagniet

70
stemmer

83.1%

DRAMA

A Single MAn
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originAl titel 

From Paris with Love

inStruktør
Pierre Morel

SkueSpillere
John Travolta
Jonathan Rhys Meyers
Kasia Smutniak
Richard Durden

lAnd
Frankrig

produktionSår
2010

Spilletid
92 min.

Travolta i actionbasker pREMiERE

11/3

Foto © Nordisk Film

54
stemmer

81.4%

ACTiOn

Den amerikanske ambassadør i Frankrig, James Reece (Jonathan Rhys Meyers) 
har et misundelsesværdigt liv i Paris og en smuk, fransk kæreste. Men hans sande 
passion er hans bijob som kontaktperson for CIA. Det, James allerhelst vil, er at 
blive fuldblodsagent og se noget rigtig action. Han bliver lykkelig, da han tilbydes et 
ægte agentjob, lige indtil han møder sin nye makker, Charlie Wax (John Travolta), en 
skydegal, våbenbegejstret specialagent, som er i Paris for at stoppe et terrorangreb. 
Det går snart op for James, at han selv er blandt terroristernes mål, så selvom han 
kommer til at savne sit kontorarbejde, er der ingen vej tilbage.

John Travolta er ekspert i actionfi lm, som han har vist fl ere gange med Face/Off 
(1997), Swordfi sh (2001) og Kapring af Metro 1 2 3 (2009). I From Paris with Love spiller 
han sammen med Jonathan Rhys Meyers, der var med i Woody Allens Match Point 
(2005) og Mission: Impossible III (2006). Og ja, titlen From Paris with Love minder om 
007-fi lmen From Russia with Love fra 1963, men har ellers ikke noget med den gamle 
James Bond-klassiker at gøre.

froM pAriS 
with love 
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Dette er den virkelige historie om en somalisk pige med et helt usædvanligt livsfor-
løb. I en alder af blot fem år blev hun omskåret med deraf følgende livslange ar på 
sjæl og krop. Da hun var 13, blev hun solgt ind i ægteskab og efter sin fl ugt til Storbri-
tannien, hvor hun levede for minimumsløn uden gyldig opholdstilladelse, før hun blev 
opdaget af en kendt fotograf og endte som verdensberømt fotomodel.

Filmen er baseret på den selvbiografi ske bestseller Ørkenblomst af Waris Dirie. Top-
modellen og skuespillerinden Liya Kebede spiller hovedrollen overfor et veletableret 
skuespillerhold, som inkluderer Sally Hawkins fra Mike Leighs Happy Go Lucky (2008) 
og Timothy Spall fra Harry Potter-fi lmene og Leighs Hemmeligheder og løgne (1996).

originAl titel 

Wüstenblume

inStruktør
Sherry Hormann

SkueSpillere
Liya Kebede
Sally Hawkins
Timothy Spall
Craig Parkinson

lAnd
Tyskland
Storbritannien
Østrig

produktionSår
2009

Spilletid
127 min.

En usædvanlig fotomodel pREMiERE

11/3

Foto © Miracle

DRAMA

ørkenbloMSt
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Susie er blot 14 år, da hun bliver offer for en forbrydelse. Forbrydelsen er så grusom, 
at hun fl ygter fra den. Hun nægter at erkende, at det er slut, at hun er død. Frem for 
at forlade denne verden og gå videre forbliver hun i sin egen mellemverden, hvorfra 
hun kan følge med i, hvad hendes efterladte gør - hvordan de håndterer sorgen over 
hendes forsvinden og uvisheden om hendes skæbne. Hun kan med forbitrelse se, 
hvordan det lykkes gerningsmanden at undgå afsløring. Hun kan se, hvordan familien 
netop derfor har svært ved at slippe oplevelsen, og hvordan det efterhånden truer 
med at splitte familien.

The Lovely Bones er fortalt fra den afdødes perspektiv og er på en gang en thriller 
og et drama om kærlighedens forløsende magt. Instruktøren Peter Jackson (Ringenes 
Herre-trilogien) har samlet puslespillet af et jordisk plot og den overjordiske verden, 
hvorfra Susie iagttager verden. Som Susie ses Saoirse Ronan, mens hendes familie 
spilles af Mark Wahlberg, Rachel Weisz og Susan Sarandon, og Stanley Tucci giver 
et rystende portræt af naboen Mr. Harvey. Filmen er baseret på Alice Sebolds roman.

originAl titel 

The Lovely Bones

inStruktør
Peter Jackson

SkueSpillere
Mark Wahlberg
Rachel Weisz
Susan Sarandon
Saoirse Ronan

lAnd
USA
Storbritannien
New Zealand

produktionSår
2009

Spilletid
135 min.

Peter Jacksons nye spøgelseshistorie pREMiERE

11/3

Foto © United International Pictures
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the lovely boneS 
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Susanne Bier er i høj kurs i Hollywood. Både som instruktør på stjernespækkede 
fi lm som Things We Lost in the Fire (2007), og nu bliver hendes fi lm tilmed genind-
spillet. Jim Sheridan har påtaget sig at fortælle den amerikanske version af Brødre 
(2004). Han har før lavet Min venstre fod (1989) og I faderens navn (1993), begge med 
Daniel Day-Lewis i hovedrollen.

Med Brothers har han samlet et hold af Hollywoods hotteste unge skuespillere Tobey 
Maguire (Spider-Man-fi lmene), Jake Gyllenhaal (Zodiac, 2007) og Natalie Portman 
(Star Wars: Episode I, II og III), til at udspille trekantsdramaet mellem den ’perfekte’ 
bror, hans kone og hans umulige bror, der viser sig at indeholde meget mere, da bro-
deren meldes savnet i kamp.

originAl titel 

Brothers

inStruktør
Jim Sheridan

SkueSpillere
Tobey Maguire
Jake Gyllenhaal
Natalie Portman
Clifton Collins Jr.

lAnd
USA

produktionSår
2009

Spilletid
104 min.

Genindspilning af dansk fi lm pREMiERE

11/3

Foto © United International Pictures

54
stemmer

79.7%

DRAMA

brotherS
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Welcome er et fransk drama om kurdiske Bilal (Firat Ayverdi) og den skilsmisseram-
te Simon (Vincent Lindon), der ved et tilfælde kommer i kontakt med hinanden. Bilal 
vil gøre alt for at krydse den engelske kanal og blive genforenet med sin kæreste i 
London, og hvis myndighederne ikke vil lukke ham ind, så må han søge alternativer. 
Simon har svært ved at hjælpe ham med den sag, men under træningen udvikler de 
to, begge udsatte på både følelser og virkelighed, et rørende far-søn forhold.

Vincent Lindon har hovedrollen i Welcome. Lindon er en af de franske skue-
spillere, vi har kunnet opleve en del i Danmark, bl.a. i Emmanuel Carrères La 
moustache (2005) og Nicole Garcias Ifølge Charlie (2007). Filmen har modtaget 
syv filmpriser, bl.a. to ved Berlins festival sidste år, der gik til instruktør Philippe 
Lioret. 

originAl titel 

Welcome

inStruktion
Philippe Lioret

SkueSpillere
Vincent Lindon
Firat Ayverdi
Audrey Dana
Derya Ayverdi

lAnd
Frankrig

produktionSår
2009

Spilletid
105 min.

welcoMe
Et rørende far-søn forhold pREMiERE

18/3

Foto © Camera Film
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Submarino er historien om to brødre, der deler en tragisk hændelse fra barndom-
men, som ingen af dem kan give slip på. Nick (Jacob Cedergren) bor på et herberg 
i Københavns Nordvestkvarter. Han er vred, løfter vægte og drikker guldøl. Ikke 
en mand man skal gå i vejen for. Nicks lillebror (Peter Plaugborg) er alene med sin 
6-årige søn, som han forsøger at sikre en god opvækst, midt i sin jagt på det næste 
skud heroin. En dag beslutter Nick sig for at opsøge sin bror, drevet af håbet om 
at bryde den onde cirkel, der har præget deres liv. Men er det muligt at forsone sig 
med fortiden? 

Submarino er en hård kærlighedshistorie fra Københavns underside. Den er instru-
eret af Thomas Vinterberg, der slog igennem med Dogmefi lmen Festen i 1998, som 
han modtog Juryens Specialpris for ved Cannes Filmfestivalen. Jacob Cedergren, 
der spiller hovedrollen, er kendt for Frygtelig lykkelig (2008), mens Peter Plaugborg 
kunne opleves i Flammen & Citronen (2007) og til april i Broderskab med Thure 
Lindhardt.

originAl titel 

Submarino

inStruktion
Thomas Vinterberg

Medvirkende
Jacob Cedergren
Peter Plaugborg
Patricia Schumann
Morten Rose

lAnd
USA

produktionSår
2010

Spilletid
113 min.

SubMArino
Kan man blive sin fortid kvit? pREMiERE

25/3

Foto © Sandrew Metronome / Per Arnesen
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originAl titel 

The Bounty Hunter

inStruktør
Andy Tennant

SkueSpillere
Jennifer Aniston
Gerard Butler
Christine Baranski
Natalie Morales

lAnd
USA

produktionSår
2010

pREMiERE

25/3

Foto © Sony Pictures

Milo Boyd (Gerard Butler) er dusørjæger uden meget held i sprøjten. Han får dog sit 
drømmejob, da han bliver hyret til at fi nde sin ekskone, reporteren Nicole Hurly (Jennifer 
Aniston). Han tror, at det er de lettest tjente penge, men Nicole er impliceret i en farlig 
sag, så pludselig må de fl ygte til Las Vegas med mordere i hælene. De troede, at deres 
tidligere løfte om at elske, ære og lystre var svært at overholde - at holde sig i live bliver 
endnu sværere.

The Bounty Hunter er en romantisk actionkomedie med to af tidens største stjerner. 
Jennifer Aniston kender de fl este i rolle som Rachel i tv-serien Venner, mens Gerard 
Butler har alt fra benhårde, maskuline fi lm  som 300 (2007) til kærlighedskomedier 
som The Ugly Truth (2009) på cv’et. Instruktøren Andy Tennant har tidligere under-
holdt med Will Smith-komedien Hitch (2005) og den romantiske Sweet Home Ala-
bama (2002) med Reese Witherspoon i hovedrollen.

the bounty 
hunter

Butler og Aniston på fl ugt

ACTiOn

KOMEDiE

ROMAnTiK

kino.dk     februar 20102626
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Under den amerikanske okkupation af Bagdad i 2003 bliver chefsergent Roy 
Miller (Matt Damon) og hans hold af inspektører sendt til den irakiske ørken for at 
fi nde masseødelæggelsesvåben, som formodes at være skjult der. Overalt hvor de 
bevæger sig, gør lureminer deres jagt på dødbringende kemikalier til et livsfarligt 
arbejde. Men i stedet for krigsmateriel opdager Roy, at det er sandheden, som 
bliver holdt skjult for dem.

Green Zone er tredje samarbejde mellem instruktør Paul Greengrass og Hollywood-
stjernen Matt Damon, der sammen stod bag de to sidste populære fi lm om Jason 
Bourne. Denne gang fl ankeres de af Jason Isaacs, der spiller Lucius Malfoy i Harry 
Potter-fi lmene, Greg Kinnear fra Little Miss Sunshine (2006) og Brendan Gleeson, der 
var lejemorder i In Bruges (2008).

originAl titel 

Green Zone

inStruktør
Paul Greengrass

SkueSpillere
Matt Damon
Jason Isaacs
Greg Kinnear
Amy Ryan
Kim Cattrall

lAnd
Frankrig
USA
Spanien
Storbritannien

produktionSår
2010

Spilletid
115 min.

Matt Damon i højaktuel krigsfi lm pREMiERE

25/3

Foto © United International Pictures
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Karla (Elena Arndt-Jensen) har ikke glemt Jonas (Joshua Berman), der stadig bor 
på børnehjem. Og slet ikke det kys de udvekslede i sommerferien sidste år. Men hun 
har ikke haft modet til at ringe til ham og følge op på følelserne. Presset af sin bedste 
veninde Katrine tager hun sig sammen. Og naturligvis er Jonas klar til et møde. Sam-
men udvikler de et projekt, som går ud på at fi nde Jonas’ mor, som sandsynligvis bor 
i Århus. I ægte ’Sporløs’-stil tager Karla og Jonas til Jylland for at fi nde en kvinde, der 
hedder Nanna.

Karla og Jonas er tredje fi lm i serien, der begyndte med Karlas kabale i 2007 og fort-
satte sidste år med Karla og Katrine. Denne gang er der både spænding og kærlighed 
på spil, mens Karla bliver ældre og får nye og anderledes problemer. Renée Toft 
Simonsen skrev forlægget bag den første fi lm.

originAl titel 

Karla og Jonas

inStruktør
Charlotte Sachs Bostrup 

SkueSpillere
Elena Arndt-Jensen
Joshua Berman
Ellen Hillingsø
Nicolaj Kopernikus

lAnd
Danmark

produktionSår
2010

Spilletid
83 min.

Kærligheden blomstrer pREMiERE

25/3

Foto © Filmcompagniet / David Beking
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originAl titel 

The Ghost Writer

inStruktør
Roman Polanski

SkueSpillere
Ewan McGregor
Pierce Brosnan
Olivia Williams
Tom Wilkinson

lAnd
Frankrig
Tyskland
Storbritannien

produktionSår
2010

Spilletid
128 min.

McGregor i politisk thriller pREMiERE

25/3

Foto © Filmcompagniet

655
stemmer

87.4%

DRAMA

THRiLLER

Den succesrige britiske spøgelsesforfatter, kendt som The Ghost Writer (Ewan 
McGregor), går med til at skrive den tidligere britiske premiereminister Adam Langs 
(Pierce Brosnan) erindringer, fordi hans agent forsikrer ham, at det er hans livs mu-
lighed. Men projektet synes dødsdømt fra starten - ikke mindst fordi hans forgænger 
på projektet, Langs mangeårige assistent, døde i en frygtelig ulykke. The Ghost 
Writer er nærmest ikke gået i gang med at skrive, før Adam Lang anklages for ille-
galt at have pågrebet formodede terrorister og udleveret dem til tortur hos CIA - en 
krigsforbrydelse. Nu er spørgsmålet, om Lang hemmeligt arbejdede for CIA, og om 
The Ghost Writers forgænger blev myrdet, fordi han opdagede denne hemmelighed?

Roman Polanskis Skyggen er en politisk thriller med Ewan McGregor (Star Wars I-III) i 
hovedrollen og Pierce Brosnan, alias James Bond i bl.a. GoldenEye (1995) som Adam 
Lang. Derudover spiller James Belushi (tv-serien According to Jim), Tom Wilkinson 
(RocknRolla, 2008) og Eli Wallach (Den gode, den onde og den grusomme, 1966) 
med. Filmen er instrueret af Roman Polanski, der står bag nogle af fi lmhistoriens mest 
bemærkelsesværdige produktioner som Rosemarys baby (1968), Chinatown (1974) og 
Pianisten (2002).

roMAn polAnSkiS 
Skyggen



Annonce
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originAl titel 

How to Train Your Dragon

inStruktør
Chris Saunders
Dean DeBois

dAnSke SteMMer
Robert Hansen
Peter Aude
Niels Olsen
Ôzlem Saglanmark

lAnd
USA

produktionSår
2010

Spilletid
90 min.

… for det er altid rart at vide

pREMiERE

25/3

Foto © Filmcompagniet
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AniMATiOn

Sådan træner du din drage foregår i de vilde vikingers og ildsprudende dragers mytiske 
verden. Den unge teenage-viking Hikke bor på øen Berk, hvor det at bekæmpe drager er 
en livsstil. Hikke 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. 

Filmen er baseret på Cressida Cowells roman Sådan træner du din drage fra 2003, 
der har hele syv efterfølgere med vikingen Hikke i hovedrollen samt How to Train 
Your Viking, der er ”skrevet” af dragen Toothless. Filmen er skabt af instruktøren bag 
Disney-fi lmen Lilo & Stitch.

Sådan træner du din drage vises både med dansk tale og på originalsprog med danske 
undertekster. Filmen vises tilmed i 3D i udvalgte biografer.

Filmens originale stemmer er indtalt af bl.a. Gerard Butler, Jay Baruchel, America 
Ferrara og Jonah Hill.

SådAn trÆner 
du din drAge 
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Den stumme, men overnaturligt stærke kriger One Eye (Mads Mikkelsen) har gen-
nem fl ere år været holdt fanget af høvdingen Barde (Alexander Morton). Med hjælp 
fra slavedrengen Are (Maarten Stevenson) slår han sin fangevogter ihjel, og sammen 
fl ygter de ud på en rejse ind i mørkets hjerte. Her havner de på et vikingeskib, der 
bliver indhyllet i en uigennemtrængelig tåge, som ikke opløses, før et ukendt land kan 
skimtes. I takt med, at det nye land afslører sine hemmeligheder, og vikingerne møder 
en grum skæbne, fi nder One Eye endelig sit sande jeg.

Valhalla Rising er instrueret af Nicolas Winding Refn, der også stod bag de tre Pusher-
fi lm, hvoraf de første to også havde Mads Mikkelsen på rollelisten. Også Bleeder 
(1999) bød på et samarbejde mellem de to. I birollerne som vikinger ses Gordon 
Brown (Bronson, 2009), Gary Lewis (Billy Elliot, 2000) og Gary McCormack (Gangs 
of New York, 2002).

originAl titel 

Valhalla Rising

inStruktør
Nicolas Winding Refn

SkueSpillere
Mads Mikkelsen
Gordon Brown
Gary Lewis
Gary McCormack

lAnd
Danmark
Storbritannien

produktionSår
2009

Spilletid
100 min.

pREMiERE
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fOTO walt disney pictures

ORD tina Jøhnk christensen

tim burton overgår altid alle forventninger, hvad 
angår fantasifulde universer. det samme gælder hans 
aktuelle fi lmatisering af Alice i Eventyrland. kino.dk 
mødte burton i forbindelse med fi lmen.

tim BUrtons

eventyrlige
univerS



35Marts 2010     kino.dk

et var en otteårig 
Tim Burton, der for-
elskede sig i Lewis 
Carrolls eventyrlige 
fortælling. Han be-

gravede sig dybt i bogen og så de 
farverige karakterer for sig. Univer-
set blev levende, og det blev karak-
tererne også. Nu over 40 år senere 
realiserer Tim Burton sin fantasi ved 
at filmatisere Carrolls Alice i Even-
tyrland.

”Alle eventyr har en stærk kon-
trast mellem godt og ondt,” 
siger Tim Burton, der har svært 
ved at få øjenkontakt, fordi hans 
vilde, krøllede hår dækker for 
udsynet. ”Men det interessante 
ved Eventyrlandet er, at alting er 
en smule skævt – også de gode 
mennesker. Det er interessant, 

fordi det er 
anderledes.”
Lewis Car-
rolls Alice i 
Eventyrland 
fra 1865 fik 
y d e r l i g e r e 
b e t y d n i n g 
for Tim Bur-

ton. Hans nuværende hjem i 
London, hvor han lever sammen 
med skuespillerinden Helena 
Bonham Carter, tilhørte tidligere 
Arthur Rackham. Han lavede de 
berømte tegninger til en tidlig 
udgave af eventyret fra 1907.
”Jeg arbejder i det selv samme 
studie, hvor de fantastiske tegn-
inger blev til. Jeg føler derfor, at 
de gjorde forbindelsen mellem 
mig og fortællingen endnu tæt-
tere. Det hjælper altid, at der er 
en personlig vinkel.”
Det var vigtigt for Tim Burton at 
lave en filmisk version, hvor det 
psykologiske element var frem-
hævet. Han var skuffet over Dis-
neys animerede version fra 1951, 
som i hans øjne var ’flad’.
”Alice har en alder, hvor hun er 
både pige og kvinde,” fortæller 
han ivrigt. ”Hun oplever en 
følelsesmæssig konflikt, hvor to 
sider af hende er i konflikt. På 
den måde oplever hun en per-
sonlig vækst, hvilket er en ret 
fantastisk ting. Det er stærkt. 
Det handler om at finde ud af, 
hvem man er som menneske.”

Syvende gAng Med depp
Det er den 20-årige australske 
skuespillerinde, Mia Wasikows-
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d

Alice er interessant, 
fordi hun er en ung 

pige med en gammel 
kvindes sjæl
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ka, der spiller Alice. Tim Burton 
valgte at caste den relativt uk-
endte skuespillerinde, fordi hun 
ligesom Alice har en ’gammel 
sjæl’.
”Alice er interessant, fordi hun 
er en ung pige med en gammel 
kvindes sjæl,” mener Tim Bur-
ton. ”Hun har en vis dynamik, 
som jeg ville fi nde hos skue-
spillerinden også. Mia har den 
kvalitet. Jeg synes om den. Jeg 
kan godt lide, når folk har en 
gammel sjæl, en gammel sjæl, 
men samtidig bevarer deres 
naivitet. Der var ingen tvivl hos 

Tim Burton om, at Johnny Depp 
skulle have rollen som Den Gale 
Hattemager. Det er syvende 
gang, at de samarbejder, og Tim 
Burton har ofte givet ham rol-
len som en excentrisk eller di-
rekte skør kugle. Men det tager 
46-årige Johnny Depp ikke per-
sonligt.
”Han elsker det. Det har aldrig 
været et problem. Han bryder 
sig ikke om at spille den samme 
rolle to gange. Det er godt, for 
han leverer altid en frisk karak-
ter. Han syntes om materialet og 
forstod, hvad jeg ville med det. ”
Tim Burton og Johnny Depp 
skaber altid karakteren i fælles-
skab, og det er en meget visuel 
proces, hvor de sender hjem-
melavede illustrationer frem og 
tilbage til hinanden, inden den 
sidder i skabet.
”Jeg kunne livligt se for mig, 
hvordan karakteren skulle se ud,” 
siger Johnny Depp om sin rolle. 
”Da jeg gravede lidt i historien, 
fi k jeg nærmest en åbenbaring, 
fordi jeg fandt frem til udtrykket 
’he is mad as a hatter’. Der fi ndes 
en forklaring på netop dette ud-
tryk, og jeg fandt ud af, hvorfor 

FAKTA
tiM
burton
nAvn Tim Burton
født 25. august, 1958
fødeSted Burbank, Californien

pArtner Helena Bonham Carter, 
der spiller den Røde Dronning i 
Alice i Eventyrland. Han valgte 
hende blandt andet til rollen, 
fordi ’hun har et stort hoved.’

Man har brug for 
folk, der vil gå 
hele linen ud for 
historien. Johnny 
er god til det. 
Han går til den!
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folk blev gale af at gå med hat. 
Der var kviksølv i limen, og det 
gjorde dem tossede.”
Tim Burton vil ikke gå så langt 
som at sige, at Johnny Depp er 
hans muse. Han siger leende, at 
han er ’et lækkert stykke kød’. 
Men han erkender, at Johnny 
Depp har en måde at arbejde på, 
som passer helt perfekt til ham. 
”Man har brug for folk, der vil gå 
hele linen ud for  historien,” siger 
Tim Burton. ”Johnny er god til 
det. Han går til den!”

burtonSk univerS
Tim Burton er kendt for sine 
fantasifulde universer. Han er 
uddannet tegner ved California 
Institute of the Arts og arbejdede 
for en tid hos Disney. I dag er 
han en anerkendt kunstner, hvis 
værker er udstillet på MOMA i 
New York.
”Jeg laver altid meget re-
search, og der er ikke 
kun én ting, der in-
spirerer mig. Vi kigger på 
en masse træer. Vi fi nder nogle 
gode koncepter, som vi synes 
om, og så arbejder vi ud fra det. 
Målet er altid, at det visuelle skal 

PROJEKTER 
MED
Johnny 
depp
edwArd SAkSehånd, 1990
Rollen som en smuk udgave af 
frankensteins monster gjorde 
Johnny Depp til superstjerne, 
og starten på et frugtbart 
samarbejde kunne begynde.

ed wood, 1994
Tim Burtons fascination af 
gamle B-fi lm kom virkelig til 
sin ret i denne biografi ske 
skildring af Edward D. Wood, 
som hånligt er blevet udråbt til 
verdens værste instruktør. Han 
spilles karismatisk og morsomt 
af Johnny Depp.

Sleepy hollow, 1999
Legenden om den hovedløse 
rytter blev på vanlig Bur-
tonsk vis fortolket med en 
gotisk billedside og med 
Johnny Depp i hovedrollen 
som den excentriske rets-
mediciner ichabod Crane.

chArlie og 
chokolAdefAbrikken, 2005 
filmhistoriens anden fi lmatiser-
ing af Roald Dahls klassiske 
børnebog havde Johnny Depp i 
rollen som ejeren af chokolade-
fabrikken, den skøre, men også 
lidt sørgelige Willy Wonka.

corpSe bride, 2005
En sjælelig opfølger til Burtons 
opfi ndsomme animerede duk-
kefi lm The Nightmare Before 
Christmas fortsætter den 
visuelle stil i en morbid verden 
og lægger dertil dubbing af 
stjerner som Johnny Depp, 
Helena Bonham Carter og Emily 
Watson.

Sweeney todd: 
den dJÆvelSke bArber frA 
fleet Street, 2007
Den morbide tone, der 
karakteriserer mange af 
Burtons fi lm, bliver taget til 
helt nye niveauer i denne 
musical. Johnny Depp 
spiller titelkarakteren, en 
morderisk barber i et 
victoriansk London, 
der synger, klipper 
og blodudgyder i 
rigelige mæng-
der.

Jeg må indrømme, 
at jeg bliver 
fl atteret, når jeg 
bliver stoppet på 
gaden og per-
sonen viser mig en 
tatovering af en af 
mine tegninger på 
sin krop. En rigtig 
tatovering. Det er 
ret utroligt. Det er 
sket et par gange.

være i overensstemmelse med 
essensen i historien og føles helt 
nyt. Det   skal være anderledes. 
Grunden til, at jeg synes så godt 
om Filurkatten, Den Gale Hat-
temager og Kålormen, er, at de 
bliver i folks bevidsthed, fordi de 
er stærke fi gurer. Det var vigtigt at 
leve op til det.”
Ind imellem bliver Tim Burtons fi gur-
er ultrapopulære hos hans publikum.
”Jeg må indrømme, at jeg bliver fl at-
teret, når jeg bliver stoppet på gaden, 
og personen viser mig en tatovering 
af en af mine tegninger på sin krop. 
En rigtig tatovering. Det er ret utroligt. 
Det er sket et par gange.”

Alice i Eventyrland 
har premiere den 
4. marts

Institute of the Arts og arbejdede 
for en tid hos Disney. I dag er 
han en anerkendt kunstner, hvis 
værker er udstillet på MOMA i 
New York.
”Jeg laver altid meget re-
search, og der er ikke 
kun én ting, der in-
spirerer mig. Vi kigger på 
en masse træer. Vi fi nder nogle 
gode koncepter, som vi synes 
om, og så arbejder vi ud fra det. 
Målet er altid, at det visuelle skal 

helt nye niveauer i denne 
musical. Johnny Depp 
spiller titelkarakteren, en 
morderisk barber i et 
victoriansk London, 
der synger, klipper 
og blodudgyder i 
rigelige mæng-
der.

tatovering. Det er 
ret utroligt. Det er 
sket et par gange.
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ORD daniel bentien

top 10 
krigSfilM

TOp 10 krigsfi lm

Lige siden fi lmens barndom i begyndelsen af 1900-tallet har krigsfi lmen underholdt, fascineret 
og skabt heftig debat for sit ofte politisk ømtålelige og aktuelle indhold. Og det er, uanset om 
handlingen foregår under første eller Anden verdenskrig, Korea-krigen, i vietnam eller i irak, 
som den premiereaktuelle Green Zone med Matt Damon.

Kino.dk har udvalgt de ti bedste krigsfi lm gennem tiden. vi afgrænser genren og udelukker 
rekrutteringsfi lm som Tigerland (2000), veteranfi lm som Født den 4. juli (1989) og fi lm, der 
foregår under en krig, men uden soldater i hovedrollerne som The Killing Fields (1984).

STEM PÅ DIN FAVORIT OG LAV din egen top 10-liSte PÅ WWW.KINO.DK
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dommedag nu 1979
Instruktør / Francis Ford Coppola

Den ultimative krigsfi lm er en rejse 
ind i hjertet af Vietnams jungle, men 
også en fornem allegorisk skildring 
af selve krigens væsen. Martin 
Sheen spiller hovedrollen over for 
bl.a. Marlon Brando, og scenen 
med helikopterne og Wagners 
’Valkyriernes ridt” er essensen af 
fi lmens mageløse storhed.

the deer hunter 1978
Instruktør / Michael Cimino

Nummer to på listen foregår 
også omkring Vietnam-krigen 
og viser en fl ok unge mænds 
forvandling fra glade, selvsikre 
fyre til tyngede krigsveteraner. 
Storspil af Robert De Niro, 
Christopher Walken og Meryl 
Streep.

01 02

full Metal Jacket 1987
Instruktør / Stanley Kubrick

Kubrick havde allerede et par sol-
ide krigsfi lm på samvittigheden, 
da han fi lmatiserede Gustav 
Hasfords roman Full Metal Jacket 
og skabte en af fi lmhistoriens 
største mesterværker. R. Lee 
Ermey er den ofte imiterede, men 
aldrig overgåede arketypiske, 
højtråbende sergent Hartman.

platoon 1986
Instruktør / Oliver Stone

Charlie Sheen går i sin far 
Martins fodspor og medvirker i 
en knivskarp Vietnam-krigsfi lm. 
Sheen er en ung menig i krigens 
helvede, og historien er baseret 
på Oliver Stones egne erfaringer. 
Desuden fabelagtige præsta-
tioner af Willem Dafoe og Tom 
Berenger som to offi cerer.

03 04

the hurt locker 2009
Instruktør / Kathryn Bigelow

Prisvindende krigsdrama om tre 
unge, amerikanske soldater, der 
har et af de farligste job i verden, 
nemlig at afmontere bomber 
under Irak-krigen. Intensiteten er 
i højsædet, skuespillet i top og 
bomberne konstant en trussel i 
denne fornemme fi lm.

the thin red line 1998
Instuktør / Terrance Malick

Eftertænksom og psykologisk 
skildring af soldater i Anden 
Verdenskrig med en stjernebe-
sat rolleliste næppe overgået af 
nogen anden krigsfi lm. Sean Penn, 
John Travolta, Woody Harrelson, 
George Clooney og Nick Nolte er 
blot nogle af de Hollywood-navne, 
der medvirker i fi lmen.

05 06

das boot 1981
Instruktør / Wolfgang Petersen

Denne - i sin uklippede udgave 
- små fem timer lange tyske 
ubådsfi lm er noget af det mest 
klaustrofobiske, der nogensinde 
er optaget på fi lm. Wolfgang 
Petersen formår på elegant vis at 
blande psykologiske portrætter 
med intens paranoia.

Saving private ryan 1998
Instruktør / Steven Spielberg

De første 25 minutter med 
invasionen på Normandiets kyst 
har skabt fi lmhistorie med sin rå, 
næsten dogmeagtige skildring af 
kampens hede. En stilskabende, 
vigtig krigsfi lm, der har Tom 
Hanks i den bærende hovedrolle. 

07 08

brotherhood 
of war 2004
Instruktør / Je-gyu Kang

Sydkoreansk krigsfi lm, hvis 
kampscener tåler sammenlign-
ing med Saving Private Ryan, om 
to brødre, der modvilligt bliver 
rekrutteret til Korea-krigen. Den 
ældste bror forsøger at udmærke 
sig som soldat i håb om at få lille-
broderen hjemsendt, men krigen 
ændrer hans karakter radikalt.

ørneborgen 1968
Instruktør / Brian G. Hutton

Vaskeægte krigsklassiker med 
Clint Eastwood og Richard Bur-
ton som to offi cerer, der sammen 
med deres deling skal redde en 
vigtig britisk general ud af nazis-
ternes fangenskab under Anden 
Verdenskrig.

09 10
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karla og jonas interview

den tredje familiefilm om den eftertænksomme pige karla får premiere den 25. 
marts. Hovedrollen spilles stadig af Elena arndt-jensen, mens drengen hun er 
forelsket i spilles af joshua Berman. de er begge 14 år, og helt friske på at svare 
på kino.dk’s spørgsmål.

Elena, hvordan føles det, at hele 
Danmark kender dig som Karla?
E/ Jeg tænker ikke rigtig over det. Det 
forklarer hvorfor folk nogle gange kig-
ger på mig, men det er ikke noget jeg 
går op i. Det er heller ikke voldsomt.

Hvordan har I lært at spille skuespil?
J/ Jeg gik til noget teater der hed Ragnarok 
i et halvt års tid, og så sprang jeg ud i det. 
Jeg var først til en masse castings, og så 
fik jeg rollen i Karla & Katrine.
E/ Det var nogenlunde det samme med 
mig.

Vil I gerne fortsætte med at lave 
skuespil?
J/ Jeg aner, ikke hvad jeg skal i 
fremtiden. Jeg skal vist lige afslutte 
folkeskolen først. 
E/ Ja hvis muligheden er der. Men jeg 
drømmer om at flytte til New York og 
arbejde på et modeblad samt læse 

noget mode ved siden af. Jeg elsker 
New York.  

Filmen handler om familieforhold. 
Hvad betyder familie for jer?
J/ Mine forældre er skilt, jeg bor hos 
min mor, og så har jeg en halvbror, 
som jeg ser hver anden weekend. Jeg 
er derfor meget knyttet til min mor. Vi 
støtter hinanden op om alt.
E/ Mine forældre er stadig sammen, 
og jeg er enebarn, men familie betyder 
utrolig meget for mig, og det tror jeg 
det gør for alle, selvom de siger, at det 
ikke gør. 

Efter at have spillet de her film, er jeg 
faktisk blevet mere opmærksom på min 
familie. Jeg tænker lige en ekstra gang 
før jeg bliver sur over små dumme ting. 
Man tager tit familie for givet, men man 
skal være glad for at man har nogen. 
Kernefamilie eller ej.

Var det nemt at spille forelsket i 
hinanden?
E: Det er selvfølgelig lidt grænseover-
skridende og lidt mærkeligt. Men man 
lever sig så meget ind i rollen, at man 
tager en maske på, og så er det slet 
ikke så svært. Når der står 32 men-
nesker rundt omkring en og forventer 
noget af en, så kan man heller ikke 
andet end at præstere.

Var kyssescenen også foran 32 
mennesker?
J/ Ja, og endda mange flere. Det var 
foran hele hovedbanegården.

Kunne I falde for hinanden 
i virkeligheden?
J/ Jeg ser jo Elena som en veninde, 
og jeg har faktisk lige fået en kæreste, 
som jeg er glad for …
E/ Ej tillykke!
J/ Tak. 
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E/ Man kan sagtens være venner med en 
dreng uden at være forelsket i ham. Jeg 
tror også, at der ville være store problemer 
indenfor skuespilbranchen, hvis alle faldt for 
hinanden i virkeligheden også. 

Kom med et par gode grunde til at, folk 
skal se Karla & Jonas
J/ Vi håber folk får en god oplevelse og bliver 
rørte.
E/ Ja og fi lmen er mere egnet til unge men-
nesker end de første to, da den er mere farlig. 
Karla og Jonas er trådt et skridt videre ind i 
de voksnes rækker.

Kunne I fi nde på at stikke af, ligesom Karla 
og Jonas gør i fi lmen?
J/ Kun hvis det var ligesom i fi lmen, at jeg 
skulle fi nde min mor og samtidig var sam-
men med den pige jeg var forelsket i. Men jeg 
kunne ikke fi nde på at stikke af hjemmefra for 
alvor.
E/ Jeg ville ikke turde det! Jeg er alt for 
forsigtig.

Har I en favorit kærlighedsfi lm?
J/ Titanic er god. Det er ikke kun kærlighed, 
det er en blanding af alt. Jeg er ellers mest til 
action og gysere.
E/ Jeg ved det ikke, men jeg var vild med Coco 
før Chanel, og jeg er vild med danske fi lm.

Hvordan kunne I tænke jer, at jeres kar-
rierer bliver i fremtiden?
J/ Jeg gad godt lave genrefi lm eller tv-serier. 
Måske sådan noget som science fi ction eller 
krimi.
E/ Jeg kunne godt tænke mig at spille nogle 
helt anderledes roller end Karla. Nogle langt 
ude roller som overhovedet ikke minder 
om mig. Jeg er også meget fascineret af 
Sonja Richter og den franske skuespillerinde 
Audrey Tautou. Hendes karriere er vokset på 
en fi n stille måde, og hun virker meget nede 
på jorden.

Hvad er jeres hobby?
J/ Jeg kører på cross, og jeg bokser. 
E/ Jeg skriver en blog om mode.

Hvad er jeres favorit musik?
E/ Jeg elsker det hele. Tina Dickov, Edith Piaf 
og især Eminems gamle musik er ret fedt.
J/ Jeg hører også Eminem, men ellers lytter 
jeg til 50 Cent og nogle danske rappere der 
battler mod hinanden.

Er der fl ere Karla-fi lm på vej?
E/ Der er jo én bog mere. Jeg ved ikke om det 
bliver til noget, men jeg vil helt sikkert gerne 
lave en til.
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Sidste fi lm i Millennium-trilogien
udgivelSe 30. MARTS

luftkastellet 
der blev sprængt

MånedenS udgivelSe

MÅNEDENS dvd /blu-rAy

info

originAl titel 

Luftslottet som 
sprängdes

inStruktion
Daniel Alfredson

SkueSpillere
Noomi Rapace, Michael 
Nyqvist, Michalis Kout-
sogiannakis, Lena Endre

lAnd
Sverige

produktionSår
2009

Spilletid
148 min.

SAlAnder er et hit!

Det er gået rigtig godt for de tre svenske Millennium-fi lm med den 
stærke hacker Lisbeth Salander som frontfi gur. 

Sidste år blev fi lmatiseringerne af Stieg Larssons bestseller-krimier 
kæmpehit i biograferne med over 2,3 millioner solgte billetter i alt, og 
dvd-udgivelserne har rundet 322.000 eksemplarer. 
De tørre tal taler deres tydelige sprog – danskerne elsker Salander.

OgSå på

nYE UdgivElsEr

Filmen, som er tredje og sidste del i Millennium-trilogien, 
tager sin begyndelse, hvor Pigen der legede med ilden slut-
tede: Lisbeth Salander (Noomi Rapace) er hårdt såret bragt til 
hospitalet efter at have overlevet et skud i hovedet, men må 
stadig kæmpe mod anklagerne om tredobbelt mord. Imens 
kæmper Mikael Blomkvist (Michael Nyqvist) en umulig kamp 
med at overbevise politiet og anklagemyndighederne om 
hendes uskyld. 

For med sandheden om Lisbeths dunkle fortid åbenbarer der 
sig en historie og en sammensværgelse på allerhøjeste plan: 
Alle jagter alle - men ingen kan standse Salander og Blom-
kvists jagt på retfærdighed og sandhed.
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Filmen, som er
tager sin begyndelse, hvor 
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hospitalet efter at have overlevet et skud i hovedet, men må 
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kæmper Mikael Blomkvist (Michael Nyqvist) en umulig kamp 
med at overbevise politiet og anklagemyndighederne om 
hendes uskyld. 

For med sandheden om Lisbeths dunkle fortid åbenbarer der 
sig en historie og en sammensværgelse på allerhøjeste plan: 
Alle jagter alle - men ingen kan standse Salander og Blom-
kvists jagt på retfærdighed og sandhed.
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udgivelSer i februAr

Connie (Mia Lyhne) har siden farens selvmord 
to år tidligere mistet livsappetitten. Hendes mor 
Bodil (Kirsten Lehfeldt) har slået sig på fl asken, 
og Connies lillebror Christian (Oliver Brandel) 
er blevet en småfed rod, der slår på dem, der er 
mindre end ham selv. Den årlige campingtur blev 
afskaffet med farens død. Indtil nu! Sort dansk 
komedie.

Da den berømte komiker George Simmons 
(Adam Sandler) overraskende får chancen for at 
starte på en frisk, vender han og hans assistent 
(Seth Rogen) tilbage til de steder og mennesker, 
der betyder mest for ham – blandt andet de 
steder, hvor han trådte sine barnesko som stand-
up-komiker, og den pige, han var tæt på at fri til 
(Leslie Mann).

Sexede Megan Fox spiller Jennifer, en lækker 
cheerleader, der giver ordet ”ondskab” en helt 
ny betydning, da hun bliver besat af en dæmon. 
Der er garanteret hed action og masser af blod, 
når drengenes kroppe bukker under for Jennifers 
umættelige appetit efter menneskekød. Nu er 
det op til hendes veninde (Amanda Seyfried) at 
stoppe Jennifers terror, før det er for sent.

Verden gennemrystes af en katastrofe af apokalyp-
tiske dimensioner, hvor byer destrueres, og konti-
nenter smuldrer. 2012 beretter om de overlevendes 
heroiske kamp mod en tilsyneladende uundgåelig 
undergang. Med bl.a. John Cusack og Amanda 
Peet i hovedrollerne samt danske Zlatko Buric 
i en stor birolle. Instrueret af Roland Emmerich 
(The Day After Tomorrow, 2002).

Larry Gopnik (Michael Stuhlberg) er en 
fysikprofessor i et stille universitet i midt-
vesten. Gopnik får at vide af sin kone Judith 
(Sari Lennick), at hun forlader ham. Hun har 
forelsket sig i hans mere pompøse bekendte, 
Sy Ableman (Fred Melamed), som i hendes 
øjne er en mere substantiel end den uduelige 
Larry. Instrueret, skrevet og produceret af 
Coen-brødrene.

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

camping

funny people

Jennifer’s 
body

2012

A Serious 
Man

(500) days 
of Summer

uDgivELSE 
2. MARTS

uDgivELSE
2. MARTS

uDgivELSE 
9. MARTS

uDgivELSE 
16. MARTS

uDgivELSE 
16. MARTS

uDgivELSE 
30. MARTS

OgSå på

OgSå på

OgSå på

top 10 / dvd
De mest solgte fi lm i uge 7 ifølge...

1.  op (FOTO)
2.  kApring Af Metro 1 2 3
3.  SurrogAteS
4.  pigen der legede Med ilden
5.  fAMe
6.  diStrict 9
7.  the ugly truth
8.  MÆnd der hAder kvinder
9.  hArry potter og hAlvblodSprinSen
10.  inglouriouS bASterdS

De mest solgte fi lm i uge 7 ifølge...

Se Mere på blockbuSter.dk
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fire hovedkArAkterer

nyt konSol-guf

i playStation 3-spillet Heavy Rain kan man spille fi re karakter, der skal 
opklare en frygtelig mordsag. Her er en introduktion til de fi re hovedpersoner.

HEavY rain

ethan Mars

Ung arkitekt, der lever 
på østkysten i USA. 
For to år siden mistede 
han sin ældste søn i 
en trafi kulykke. Den 
engang så succesfulde 
og lykkelige familiefar 
er nu sønderknust og 
nedtrykt, adskilt fra sin 
kone Grace og langt fra 
sin anden søn Shaun. 
Ethan bliver kastet ud 
i endnu et mareridt, da 
Shaun forsvinder, og 
han lider stadigvæk 
under mærkelige efter-
virkninger. Det lader til, 
at han kan være blevet 
det næste offer for The 
Origami Killer.

Madison 
paige 

28-årig fotograf. Hun 
er modig og tapper, 
men lider af lammende 
søvnløshed. Hun har 
ikke nogen tydelig 
forbindelse til Origami 
Killer-sagen, men hun 
vil gradvist blive trukket 
ind i efterforskningen 
og udsætte sig selv for 
stor fare for at afsløre 
sandheden.

norman 
Jayden

28-årig FBI-agent med 
speciale i psykologi og 
metodik hos seriemord-
ere. Han er blevet kaldt 
til en fremmed by for at 
hjælpe det lokale politi 
med efterforskningen 
af en række dødsfald. 
Jayden er hemmeligt 
afhængig af Triptocaine 
- et stof, der er beregnet 
til at hjælpe med hans 
brug af ARI-teknologi 
bestående af hi-tech 
briller og handske. Som 
efterforskningen skrider 
frem, kan denne lidelse 
få konsekvenser for 
hans evner…

Scott Shelby

45-årig detektiv. Med 
udsigten til, at politiet 
tilsyneladende ikke 
kommer tættere i 
sagen om at fi nde den 
såkaldte Origami Killer 
og bringe denne for en 
domstol, er Shelby ble-
vet hyret af familierne 
til de tidligere ofre til at 
efterforske ledetråde, 
som myndighederne 
måske har overset. 
Selv om han er grov 
og en mand af få ord, 
er han ved hjælp af 
charme og empati i 
stand til at vinde tillid 
hos de mennesker, han 
kommer i kontakt med.
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BiOSHOCK 2
STAR TREK OnLinE gOLD EDiTiOn

WORLD Of WARCRAfT
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pc

wii

XboX 360

top 3 / gAMeS
De mest solgte spil i uge 6 ifølge...

ACTION/ADVENTURE

ADVENTURE

clASh of the titAnS

heAvy rAin

Græske helte i actionspil

Filmisk thriller-spil for voksne

platform PlayStation 3, Xbox 360
udgivelse 26. marts
censur RP
udvikler Game Republic
udgiver Namco Bandai

platform PlayStation 3
udgivelse 24. februar
censur 18
udvikler Quantic Dream
udgiver Sony Computer Entertainment

Clash of the Titans følger handlingen fra den april-aktuelle fantasy-
fi lm, hvor man i rollen som Perseus skal kæmpe med fjender og 
mystiske skabninger fra den græske mytologi. Kampen mellem 
mennesker og guder er i gang, og spilleren må igennem store land-
skaber med sumpe, bjerge og underverdenen for at stoppe krigen. 
Man kan enten følge Perseus’ eventyr fra fi lmen eller kæmpe mod 
nye bosser i en anderledes fortolkning af historien.

Action-adventure-spillet byder på et arsenal af våben og kræfter, 
og man kan enten spille alene eller sammen med sine venner, når 
de farefulde opgaver skal løses, og fjender som Medusa og det 
enorme søuhyre Kraken skal nedlægges.

I Heavy Rain indtager spilleren hele fire karakterer, som på skift 
skal udføre forskellige gerning for at gennemføre det filmiske plot. 
Handlingen er sat i en by nær USA’s østkyst forsvinder drenge-
børn på mystisk vis, blot for at blive fundet efter tre dage druknet 
i regnvand med en origami figur på deres bryst. Byen er grebet af 
frygt og paranoia og myndighederne er ikke i nærheden af at løse 
mordgåderne. Nu er endnu en dreng forsvundet nemlig Shaun 
Mars. De fire karakter, man spiller, Ethan, Norman, Madison og 
Scott, kender udfaldet, hvis de ikke finder Shaun i tide, men de er 
endnu ikke klar over hvor langt de bliver nødt til at gå.

Handlinger og valg er hoveddelen af gameplayet i Heavy Rain, og 
de vil have en væsentlig betydning for karakterernes skæbne og 
for historiens udvikling. Derudover fokuserer spillet på drama og 
emotionelle reaktioner, og frem for vold og gentagelse er der lagt 
vægt på de svære beslutninger og konsekvenserne af dem.

top 3 / gAMeStop 3 / gAMeStop 3 / gAMeStop 3 / gAMeS
De mest solgte spil i uge 6 ifølge...De mest solgte spil i uge 6 ifølge...

ADVENTURE

heAvy rAin
Filmisk thriller-spil for voksne

Se Mere på blockbuSter.dk
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den polske instruktør roman polanski har haft en svingende fi lmkarriere med 
alt fra tåkrummende piratfi lm til sataniske mesterværker. Hans største fi lm er 
måske Chinatown fra 1974 skrevet af Robert Towne, en hyldest til fi lm noir og 
krimigenren med Jack Nicholson som detektiv jake gittes, der er på sporet af 
en sammensværgelse.

Jake Gittes’ efterforskning fører 
ham til et vandværk ejet af rigman-
den Noah Cross. Han undersøger 
stedet om natten, men bliver mødt af 
to skumle typer. Den ene har Gittes 
mødt før, Claude Mulvihill. Den an-
den er en lille mand med hat.

Lille mand 
”Hold it there, kitty cat. Hold it.”

Gittes 
“Hello, Claude. Where did you get the 
midget?”

Manden trækker en kniv. Claude 

giver Gittes en mavepuster og holder 
hans arme.

Lille mand 
“You are a very nosey fellow, kitty 
cat... you know what happens to 
nosey fellows?”

Den lille mand stikker en springkniv i 
Gittes’ næse.

Lille mand 
“Aha, no. Wanna guess? No? Okay. 
They lose their noses.”

Den lille mand skærer en fl ænge i 

Gittes’ næse. Gittes falder til jorden.

Lille mand 
“Next time you lose the whole thing. 
I’ll cut it off and feed it to my goldfi sh, 
understand?”

Claude Mulvihill 
“You understand?”

Gittes 
“I understand.”

De to mænd forlader en blødende 
Gittes.
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Filmen fortæller historien om Max, en uregerlig og følsom 
dreng, der føler sig misforstået derhjemme og derfor fl ygter til 
landet, hvor de vilde krabater bor. Max ender på en ø, hvor han 
møder mystiske og mærkelige skabninger, hvis følelser er lige 
så vilde og uforudsigelige som deres handlinger.
Instruktøren Spike Jonze (Being John Malkovich, 1999) har 
i samarbejde med forfatteren Maurice Sendak fi lmatiseret 
eventyrbogen Villy Vilddyr - og landet med de vilde krabater. 

Rune (Pilou Asbæk) ankommer til Horsens Statsfængsel for at 
afsone for vold. Hans mål er at holde sig for sig selv og und-
gå problemer for at komme ud af sin kriminelle løbebane. Men 
fængslet er fyldt med regler, æresbegreber, skjulte dagsordner 
og overenskomster, som han skal navigere i, og han bliver hurtigt 
sat i et afgørende dilemma.
R er en dansk fi lm af Michael Noer (De vilde hjerter, 2009) 
og Tobias Lindholm, som både har skrevet manuskript og 
instrueret.

Det romantiske drama Remember Me har Robert Pattinson 
(Edward fra Twilight-fi lmene) i hovedrollen som Tyler, en ung rebel 
fra New York, som har haft et stramt forhold til sin far (Pierce 
Brosnan), siden en tragedie splittede familien.
Da han møder Ally (Emily de Ravin), forelsker han sig i hende, men 
fi nder ud af, at hun også er ramt af en familietragedie. De fi nder 
trøst i hinandens selskab, men snart bliver gemte hemmeligheder 
afsløret.

Jenny (Carey Mulligan) er 16 år, køn, begavet og på vej til Ox-
ford og en prestigefyldt uddannelse. Så møder hun David (Peter 
Sarsgaard), en noget ældre charmerende fyr, der kører sports-
vogn og lever et spændende liv, som Jenny savner. Med det er 
ikke uden omkostninger at kaste sig i armene på nattelivet, før 
man er helt indstillet på at se morgendagen i øjnene.
Filmen er nomineret til tre Oscars og instrueret af Lone 
Scherfi g (Italiensk for begyndere, 2000). Alfred Molina 
(Spider-Man 2, 2004) spiller også med.

genre Familiefi lm
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I Wall Street: Money Never Sleeps vender Michael Douglas til-
bage til den mesterskurkerolle, han vandt en Oscar for at spille 
i 1987. Gordon Gekko kommer ud af fængsel og fi nder sig selv 
isoleret fra den verden, han engang dominerede. 
Han forsøger at genoptage forholdet til sin datter (Carey Mulligan) og 
må derfor alliere sig med hendes forlovede Jacob (Shia LaBeouf), og 
forholdet mellem de to mænd udvikler sig i takt med, at Jacob i højere 
og højere grad ser Gekko som en faderfi gur.

Historien om rigmanden Tony Stark (Robert Downey Jr.), der 
bliver superhelt, fortsætter i Iron Man 2. Mickey Rourke spiller 
den grumme skurk Whiplash, der vil Stark til livs, og i kulissen 
lurer også den mystiske Black Widow (Scarlett Johansson). 
Men der er hjælp at hente fra James Rhodes aka. War Machine 
(Don Cheadle) og Pepper Potts (Gwyneth Paltrow). 
Iron Man blev en kæmpesucces i 2008, der betød et fl ot come-
back for Robert Downey Jr. Begge fi lm er baseret på Marvels 
superheltetegneserie.
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ermostaten viser 25 grader 
celcius. Tusindvis af men-
nesker råber ”Tigris!, Tigris!, Ti-
gris!” Jeg indser, det er mig de 

skriger af. Jeg er klædt ud som gladia-
tor. Jeg er Tigris, som er kommet tilbage 
fra sin pension som ubesejret. Jeg har 
fire bengalske tigere med mig. Jeg skal 
kæmpe mod Russell Crowe, som spiller 
hovedrollen i filmen Gladiator. Vi er på 
Malta, som ligger midt i Middelhavet, og 
som bl.a. var korsriddernes sidste bas-
tion før Jerusalem. Instruktøren Ridley 
Scott har fået bygget en nøjagtig kopi af 
Colosseum, budgettet er 110 millioner 
dollars. Vores scene er med Russell 
Crowe, der løber baglæns, imens Tigris 
(lille mig) jager ham med sværd og økse 
i hænderne. Det er et dolly shot, hvor 
kameraet kører på hjul og skinner ved 
siden af os. Jeg har to af mine tigre med 
mig til at jagte Russell Crowe. Der er om-

kring 40 bevægelser, hvor jeg bombard-
erer ham med mine våben, min økse og 
mit sværd.

Straks efter første optagelse kommer 
Ridley Scott styrtende og spørger, om 
jeg er okay. ”Selvfølgelig” siger jeg, ”Er 
du sikker?”, spørger han. ”Ja, hvad men-
er du?”. ”Kom med mig her”, siger han. I 
midten af Colosseum er der et telt, hvor 
klipperen sidder med 18 tv-skærme, ét 
for hvert kamera. Han siger til klipperen 
”Kør kamera fire”. På skærmen spiller 
nu scenen, hvor jeg ser mig selv fra 
siden med mine to tigere angribe Rus-
sell Crowe. En af tigerne (som en stor 
legesyg kat) strækker sin venstre pote 
på siden af mit venstre knæ, derefter 
sin højre pote på min højre hofte for til 
sidst at ramme med sin venstre pote 
min venstre skulder. Jeg tror ikke mine 
egne øjne og beder Ridley Scott om at 

vise mig scenen igen. Lidt chokeret ser 
jeg tigeren angribe mig. Jeg tager mig 
sammen og får sagt til Ridley Scott (som 
er en stor cigaraficionado, der kun ryger 
Montecristo No. 2) ”Montecristo No. 
2 er også min favoritcigar.” Vi forlader 
teltet og går tilbage for at fortsætte 
optagelserne.

En time senere kommer Ridley Scott 
med en sølvbakke, hvor der er en kasse 
med 25 Montecristo No. 2 cigarer. Ge-
nerelt ville hvem som helst i Hollywood 
sagsøge filmselskabet, fordi de havde 
bragt én af deres skuespillere i livs-
fare. Men jeg er trods alt dansker, og 
som dansker sagsøger man ikke. Rid-
ley Scott og producenten forudså, at 
de ville blive sagsøgt af mig. Men jeg 
vidste, at hvis det var tilfældet, ville min 
karriere være forbi i Hollywood. End of 
story.

t

svEn-olE tHorsEn 

pROfESSiOn: gLADiATOR

MArtS

MånedenS 
kluMMeSkribent

Sven-Ole Thorsen er født den 24. september 
1944 i København. Med sine 196 cm, sort bælte 
i karate og vinder af Verdens stærkeste mand 
i 1981 har skuespilleren og stuntmanden haft 
talrige roller som håndlanger i Hollywood. 
Sven-Ole Thorsen har medvirket i stort set hver 
eneste Arnold Schwarzenegger-film og vandt 
i 2000 to Taurus-awards (World Stunt Awards) 

for kampscenen i Gladiator.
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