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I årets første sommermåned er det ikke kun solen, der skinner. Det samme gør de fi re stjerner i 
en af månedens største premierefi lm, Sex and the City 2. Vi er gået bag om newyorkerpigerne, 
deres indbyrdes forhold og mandlige bekendtskaber i en feature om tv-serien og de to fi lm.
En anden tv-serie, der bliver fi lmatiseret, er actionkomedien The A-Team. Vi har med det i mente 
udpeget en top 10 over de bedste fi lm bygget på tv-serier.

Vores egen Erik Clausen er aktuel i efterfølgeren til Ledsaget udgang, der hedder Frihed på prøve. 
Læs vores interview med Clausen, som bl.a. beskriver ligheden mellem ham og Charlie Chaplin.

Skolernes sommerferie betyder også, at der er en række familiefi lm på plakaten i juni, hvor Nanny 
McPhee med nye tryllerier, Dragejægerne og Pas på pelsdyrene alle har premiere. Måneden 
afrundes med den tredje, blandt fans meget imødesete Twilight-fi lm, Eclipse.
Alt dette og meget mere kan du læse i om i det 14. nummer af kino.dk-magasinet.

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

Daniel Bentien

KAffe Med clAuSen

Søren Søndergaard

hAR Set det AltMAnSKe lyS

At drikke kaffe og sippe cognac med Danmarks ener, Erik Clau-
sen, er aldrig små sager. Oplevelsen blev Daniels og fandt sted 
på Clausens hjemmebane på Vesterbro i København, da inter-
viewet med instruktøren til dette magasin skulle i hus.

Daniel og Clausen fandt især sammen om det ubestridelige 
faktum, at kaffe og kage (gerne cremelinser fra Illum) optimalt set 
nydes præcist kl. 15.00.

Søren har aldrig været decideret begejstret for den amerikan-
ske instruktør Robert Altman, men efter en yderst positiv op-
levelse med hans klassiske thriller Det lange farvel (The Long 
Goodbye) med Elliott Gould fra 1973, er situationen anderledes. 
Nu er ambitionen at få set samtlige Altman-fi lm, og den næste 
i rækken bliver Vestens syndige par (McCabe and Mrs. Miller).

Er overrasket over at Elliott Gould (Ross og Monicas far i 
Venner) har været så cool
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intRo14     
TV-serier PÅ film

coveR sex and the city 2
foto sandrew metronome

Stine Teglgaard

fleRe tv-SeRieR SoM filM, tAK
Mad Men, Dexter, True Blood, Californication – tv-serier, der ifølge 
Stine alle kan bære at blive fi lmatiseret og komme op på det store 
lærred. Begejstringen for tv-formatet skyldes desuden, at kæresten 
hellere vil se fi re afsnit af en tv-serie end to spillefi lm i træk.

Stine synes desuden, at det ville være synd at give op på en tredje 
fi lm om Mulder og Scully - bare fordi toeren ikke matchede den 
første The X Files-fi lm.

Søren Søndergaard

coveRcoveR sex and the city 2sex and the city 2sex and the city 2sex and the city 2
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dAnmArKs 
sTØrsTe 
fiLmsiTe

nYHeDer & TilTaG

10

AnMeldeR-BAttle 
Husk at du på www.kino.dk altid kan se anmeldernes dom versus brugernes.

KonKUrrenCe
Mød SKueSpilleRne 
fRA TWILIGHT!

MÅNEDENS 
BRUGERANMELDELSE 
ROBIN HOOD
storslået prægtig “old school” version 

knap to en halv times underholdning af den gode gammeldags 
slags... filmen har tilmed en del social indignation/forståelse 
og spørgsmålet “hvad er en retsstat” bliver begavet indlejret. 

hele synsoplevelsen - rammerne, kulisserne etc. er mere ægte 
end nogensinde før. og så er det den gode gamle underhold-
ning, hvor helten redder sagerne, og man sidder og hepper. 
det er tradition og fornyelse i en herlig kombination! 

se den! 

Brugeren von d’ofpond modtager 
2 fribilletter for denne fi ne anmeldelse.

Brugernes top 10

1. Kick-Ass   

2. remember me   

3. dear John   

4. Avatar 3d  

5. sådan træner du din drage 3d

6. The Last song   

7. Karla & Jonas  

8. The Blind side  

9. iron man 2  

10. Øjnenes hemmelighed 

Anmeldernes top 10

1. An education    

2. Libanon    

3. Kick-Ass    

4. roman polanskis skyggen   

5. Øjnenes hemmelighed

6. r   

7. Where the Wild Things Are  

8. A single man  

9. Alice i eventyrland 3d - org. tale  

10. The Last station 

Den 21. juni kan syv heldige vindere møde skuespillerne 
Kristen Stewart og Taylor Lautner, når disse besøger 
Stockholm til et storslået skandinavisk fan-event.

Begivenheden sker i forbindelse med den skandinaviske 
biografpremiere på The Twilight Saga: Eclipse.

De udvalgte deltagere vil her få chancen for at opleve 
Kristen og Taylor helt tæt på, da der er mulighed for at stille 
dem spørgsmål og måske endda møde dem under en meet 
and greet. Derudover vil der blive vist eksklusive klip fra 
fi lmen, der først har premiere den 30. juni.

Kino.dk udlodder i alt 7 billetter á 1x2, 1x2 og 1x3

Besøg www.kino.dk for at se dagens fulde program 
og deltage i konkurrencen!

forsalg den 8. juni 
forsalget til The Twilight Saga: Eclipse starter på 
www.kino.dk den 8. juni kl. 12.00
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coMMAndo 
GeninDsPilles

inStRuKtøR til TWiliGHT 4

ang lee laver 
BesTseller i 3D

20th Century Fox planlægger en genind-
spilning af Arnold Schwarzeneggers 
actionfi lm Commando (1985). Den gamle 
fi lm handlede om en tidligere elitesoldat, 
hvis datter bliver kidnappet af en ond 
diktator, der afpresser ham til at udrydde 
sin rival. Om den nye udgave vides kun, 
at karakteren John Matrix vil få en ny re-
alistisk makeover, og at David Ayer, der 
instruerede Street Kings og skrev Training 
Day, skal instruere.

Bill Condon som lavede den Oscar-vindende Dreamgirls skal instruere fi lmatiserin-
gen af The Twilight Saga: Breaking Dawn. Pga. bogens længde bliver det formentlig til 
to fi lm, som efter alt at dømme vil blive fi lmet i direkte forlængelse af hinanden. Mange 
vil påstå, at Breaking Dawn er en næsten umulig bog at fi lmatisere. Først og fremmest 
fordi bogen indeholder nogle grafi sk voldsomme scener, som er svære at lave til mål-
gruppen. Den amerikanske premieredato er sat til den 18. november 2011, og datoen 
gælder sandsynligt også for de danske biografer.

Yann Martels bog Pi’s liv har allerede 
været igennem et hav af instruktører som 
Jean-Pierre Jeunet, Alfonso Cuaron og 
M. Night Shyamalan. Nu er det dog of-
fi cielt, at Oscar-vinderen bag Brokeback 
Mountain, Ang Lee, har fået jobbet. Pro-
ducenten udtaler herom, at historien om 
en lille dreng, der skal overleve midt ude 
på havet i en redningsbåd sammen med 
en zebra, en hyæne og en tiger bliver et 
magisk eventyr i 3D. 

”Ja, der kommer to fi lm – 
en prequel 1 og prequel 
2”, fortalte instruktøren 
Ridley Scott forleden, 
mens han lavede presse 
på Robin Hood. Scott, der 
stod bag den oprindelige 
Alien i 1979, afslørede 
samtidig, at de to fi lm 
ikke vil blive fi lmet lige 
efter hinanden, men 
at fokus lige nu lig-
ger på at lave den 
første. Det er plan-
lagt, at Scott skal 
instruere denne, 
men om han vil in-
struere den næste 
er stadig uvist. Pre-
quel 1 vil formentlig 
udkomme sent i 
2011 eller tidligt i 2012 
- selvfølgelig i 3D.

coMMAndo 

ang lee laver 

TWiliGHT 4

2 x AlienS 
PÅ VeJ
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BRAd pitt som BlomKVisT?

maDs 
miKKelsen 
SoM KlASSiSK 
SKuRK

oRlAndoS 
arVTaGer

Bond 23 UDsKUDT

AvAtAR 2 sTÅr Til sØs

Brad Pitts agent har vist interesse for at få megastjernen til at spille Mi-
kael Blomkvist i den amerikanske fi lmatisering af Mænd der hader kvin-
der, og nu hvor David Fincher er hyret som instruktør på projektet, er 
dette endnu mere plausibelt. De to har nemlig samarbejdet tre gange før 
med Se7en, Fight Club og The Curious Case of Benjamin Button. I rollen 
som Lisbeth Salander er Carey Mulligan fra An Education blevet nævnt 
som storfavorit.

Hele to fi lmatiseringer af Alexan-
dre Dumas’ De tre musketerer er 
på vej. Den ene skal instrueres af 
Doug Liman (The Bourne Identity) 
den anden af Paul W.S. Anderson 
(Resident Evil). Sidstnævnte laver 
sin i 3D og har allerede nu skaf-
fet den Oscar-vindende Christoph 
Waltz fra Inglourious Basterds 
til rollen som skurken Cardinal 
Richelieu og Mads Mikkelsen som 
Richelieus håndlanger, Rochefort. 

Som tidligere nævnt er hverken 
Keira Knightley, Orlando Bloom 
eller deres karakterer med i 
Pirates of the Caribbean: On 
Stranger Tides, der får premiere 
til maj 2011. Historien koncentrer-
er sig i stedet om Jack Sparrow, 
men det udelukker naturligvis 
ikke nye ansigter og en potentiel 
kvindebedårer - og ham har man 
fundet i missionæren Philip, der 
skal spilles af britiske Sam Claf-
lin. Den 23-årige skuespiller ind-
spiller lige nu den britiske mini-
serie Jordens søjler, men er ellers 
et ubeskrevet blad. I Pirates 4 
kommer Clafl in i fornemt selskab 
med Penélope Cruz og naturlig-
vis Johnny Depp.

Filmstudiet MGM er i økonomiske problemer, hvilket har fået producen-
terne bag den kommende Bond-fi lm Bond 23 til at udskyde produktionen. 
Filmen var oprindeligt sat til at udkomme i 2011/2012, men nu udtaler pro-
ducerne Michael G. Wilson og Barbara Brocoli: “Pga. den fortsatte usik-
kerhed om MGM’s fremtid og grundet det uafsluttede salg af selskabet 
har vi valgt at udskyde udviklingen på ubestemt tid. Vi ved ikke hvornår 
udviklingen vil fortsætte, og vi har ikke en ny dato for premieren”.

Instruktøren James Cameron er kommet med et par udtalelser om den 
planlagte fortsættelse til Avatar. ”En del af fokus i den anden fi lm vil være 
på at skabe et anderledes miljø indeni Pandoras miljø. Jeg vil fokusere på 
havet, som vil være både rigt, mangfoldigt, skørt og fantasifuldt. Det vil 
ikke bare være en regnskov. Jeg siger ikke, at vi ikke vil kunne genkende 
det miljø, vi allerede har set, men i stedet se mere heraf,” udtaler han. 
Cameron afslørede samtidig, at den tredje Avatar-fi lm formentlig vil ud-
forske mere af Pandoras stjernesystem.

AvAtAR 2 

oRlAndoS

BRAd pitt 

maDs 
miKKelsen

Bond 23 
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jAy BARucheljAy BARuchel
denne 28-årige canadisk fødte skuespiller er langsomt ved at blive en rigtig fi lmstjerne. de fl este kender ham som den ranglede, 
stenede, dog charmerende nørd i komedier som Knocked Up (2007) og Fanboys (2008). Karrieren har dog også budt på mere 
alvorlige roller. fx spillede Baruchel den lettere retarderede danger Barch i Clint eastwoods oscar-vindende Million Dollar Baby 
(2004) og en mand på fl ugt i Real Time (2008). det store folkelige fi lmgennembrud kom med Tropic Thunder (2008), men det var 
i sin tid hovedrollen i Judd Apatows tv-serie Undeclared (2001), der startede opmærksomheden omkring Baruchel. for nylig har 
han lagt stemme til drengen i Sådan træner du din drage (2010), og til oktober har han titelrollen i disneys The Sorcerer’s Ap-
prentice. Jay Baruchel ser ud til at være kommet for at blive.

Aktuel i Overscoring

månedens hold øjeMed...
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filM BuZZ

De 10 
SMuKKeSte 

i 2010
people magazine er kendt for at liste berømtheder 

ud fra forskellige kriterier. Her er de 10 heldige 
fi lmpersonligheder, der kan kalde sig 

de smukkeste i 2010.

juliA RoBeRtS
hun er 42, mor til tre og har været i 
branchen siden starten af 80erne. det 
er fjerde gang, æren som verdens 
smukkeste tilfalder stjernen med det 
store smil, og kåringen har ifølge 
kammeraten george clooney intet 
at gøre med hendes udseende, men 
snarere hendes personlighed. 

channing TaTUm
People kalder den unge stjerne for 
hollywoods førende mand i uniform, 
hvilket passer meget godt med, at den 
30-årige danser fra fi lmen Step Up 2: 
The Streets før gennembruddet 
arbejdede som mandlig stripper.

RoBeRt pAttinSon
Ja, heller ingen liste uden den moderne 
teenagers James dean med bid i. 
twilight-stjernen har stadig et meget 
lille cV, men ifølge time magazine er 
Pattinson pt. blandt de 100 mest 
indfl ydelsesrige mennesker i verden. 

jennifeR lopeZ
hun er et multi-taskende 
brand i sig selv, og nu 
hvor den latinamerikanske 
skønhed har fået tvillinger, 
siger hun, at hun føler sig 
et komplet nyt og bedre 
menneske. ikke en dårlig 
udvikling det år J-lo ram-
mer de 40. 

Zoe SAldAnA
hun var også på listen sidste år, men 
efter at have brændt igennem som 
henholdsvis na’vi i James camerons 
Avatar og heltinde i Star Trek er der 
også kun god grund til at fremhæve 
eks-ballerinaen saldana.  

ScARlett johAnSSon
ingen liste uden scarlett. den blonde 
skuespillerinde er stadig hollywoods 
bedste bud på en klassisk fi lmskønhed 
med ligeså mange former som talent, 
og så er hun tilmed gift med kollegaen 
ryan reynolds. 

jake gYllenhaal
rollen som storpumpet prins i 
eventyrfi lmen Prince of Persia: The 
Sands of Time har også fået People til 
at spille med musklerne og stemme den 
mørke charmør direkte ind på listen.  

AMAndA SeyfRied
hun vandt alles hjerter som syngende 
nymfe på udkig efter en far i Mamma 
Mia!. i dag har karrieren taget både 
mørke og lyse karaktersving, og det er 
formentlig netop balancen herimellem, 
der får People til at placere hende 
blandt de smukkeste. 

jennifeR AniSton
den søde stjerne fra Venner har 
udtalt, at hun føler sig smukkest, når 
hun griner. måske derfor mestrer hun 
den romantiske komedie i så stor stil 
og med så meget karisma, at hendes 
alder (41) nærmest er udefi nerbar.  

BRAdley coopeR
han siger selv, at han altid 
har ønsket sig sort krøllet 
hår, brune øjne og mørk hud, 
men der er dog mange, der 
værdsætter coopers lyse 
look og klare blå øjne. den 
35-årige skuespiller har i 
denne måned lagt ansigt til 
rollen som selveste faceman i 
The A-Team. 
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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 brugerne 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%

månedens
premierer

Sex And the city 2  romantik/komedie S.20
Min BedSte fjende  ungdomsfilm S.22
Franske Forviklinger  drama S.24
Rød SoM hiMlen  komedie/drama S.26

MetRopiA  animation/sci fi/thriller S.26
nAnny Mcphee Med nye tRylleRieR   familiefilm S.28
youth in Revolt  komedie/drama S.30
Dragejægerne animationsfilm/familiefilm S.32
the A-teAM  action/komedie S.34
fRihed på pRøve  komedie S.36

Soul Kitchen   komedie/drama S.38
overscoring komedie/romantik S.40
KilleRS   komedie/action S.42

pAS på pelSdyRene  familiefilm/komedie S.44
london RiveR  drama S.45

The TwilighT saga: eclipse  romantik S.46

6/2010 juni

3/6

10/6

17/6

24/6

30/6



19Juni 2010     kino.dk

Du kan nu se trailers til udvalgte fi lm 

i magasinet på din mobil. når du ser 

en 2D-kode som nedenstående i en 

fi lmomtale kan du scanne koden, og 

se fi lmens trailer på din mobiltelefon. 

Hold derfor øje med 2D-koderne, der 

i dette magasin er at fi nde på fem for-

skellige titler.

sådan gør du:

Du skal have adgang til internettet på din mobil

•  Send sms med ordet TAG2GO til 1220

•  Du modtager en sms med et link

•  Tryk på linket for at downloade programmet 
 til din kameratelefon

•  Åbn programmet på din telefon

•  Hold kameraet op foran koden og vent

•  Tryk på playknappen og se fi lmtraileren

Det koster alm. data og SMS trafi k at scanne koden.

når du scanner en kode deltager du i konkurrencen 
om to biografbilletter.

Se tRAileRS på din MoBil
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original TiTel 

sex and the city 2

inStRuKtøR
michael Patrick king

SKueSpilleRe
sarah Jessica Parker
kim cattrall
kristin davis
cynthia nixon

lAnd
usa

pRoduKtionSåR
2010

Spilletid
146 min.

tilbage i stiletterne premiere

3/6

FOTO © Sandrew Metronome

2751
stemmer

93.5%

romAnTiK

Komedie

Så er Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon), Charlotte (Kristin Davis) 
og Samantha (Kim Cattrall) tilbage! Og meget er sket siden sidst.

Hvad sker der, efter du siger ”ja” i kirken? Livet er alt, hvad veninderne har ønsket, det 
skulle være, men det ville ikke være Sex and the City uden et par overraskelser. Denne 
gang i form af et glamourøst, solbeskinnet eventyr, som lokker kvinderne væk fra New 
York til et af de mest luksuriøse, eksotiske steder på jorden, hvor festen aldrig slutter, 
og hvor mystik lurer om hvert hjørne. Det er en fl ugt, som kommer på præcist det rette 
øjeblik for de fi re veninder, som fi nder sig selv i - og kæmpende imod - de traditionelle 
roller for ægteskab, moderskab og mere.

Sex and the City fra 2008 indspillede på verdensplan over 2,3 milliarder kroner. De to 
fi lm er baseret på den populære tv-serie af samme navn, der rullede over amerikansk 
tv fra 1998 til 2004 med 94 afsnit fordelt på seks sæsoner.

Sex And the city 2
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Læs guide til Sex And the city  S. 48

Læs top 10 over 

filMveRSioneR 

Af tv-SeRieR  

S. 54

Se traileren til 
Sex and the City 2 
lige nu på din mobiltelefon ved 
at bruge denne 2D kode. 

Læs mere på side 19 
om hvordan du gør.
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Alf (Nikolaj Støvring Hansen) har fået nok. Han er træt af at blive ydmyget, truet 
og smadret hver dag i skolen. Da han støder på manga-helten Niccolo, bliver han 
tændt på at gøre modstand. To er stærkere end én. Angreb er det bedste forsvar. Alf 
allierer sig med klassens absolutte underdog - den insektsamlende Toke (Rasmus 
Lind Rubin). De hører ikke til på bunden! Sammen ændrer de spillets regler, bygger 
en hær op og går efter klassens konge. Men da tronen er inden for rækkevidde, 
bliver det pludselig svært at skelne mellem venner og fjender.

Min bedste fjende er en ungdomsfi lm i den klassiske danske tradition, som fx Bille 
Augusts Zappa (1983) og Peter Schrøders Det forsømte forår (1993) er eksponenter 
for. Mobning er hovedtemaet, og derfor er der tale om en barsk og lærerig fi lm. In-
struktør Oliver Ussing har tidligere lavet komedien Regel nr. 1 fra 2003. Kim Bodnia 
(Frygtelig lykkelig, 2008) er med som læreren, der ikke helt har fat i, hvad hans elever 
går og laver.

original TiTel 

min bedste fjende

inStRuKtøR
oliver ussing

SKueSpilleRe
nikolaj støvring hansen
rasmus lind rubin
kim Bodnia
clara Bruun sandbye

lAnd
danmark

pRoduKtionSåR
2010

Spilletid
102 min.

mobning er fjenden premiere
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FOTO © Scanbox

67
stemmer

77.3%

UnGdomsfiLm

Min BedSte fjende 

Læs den klassiske scene fra ZAppA
S. 68
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Stedet er Paris, og scenen er en lys og rummelig lejlighed, hvor fi re par og tre sing-
ler har sat hinanden stævne. Middagen forløber som den slags plejer, men ikke alle 
er lige feststemte. En planlægger at forlade ægtefællen, en anden er utro, en tredje 
har kærlighedssorger, og en fjerde skjuler sin sorg. Og så synes alle - til trods for at 
persongalleriets gennemsnitsalder er et sted midt i fyrrerne - at have hormonerne 
fl ydende lige så tykt i kroppen, som de årgangsvine, der nedsvælges til de fi nere 
franske traktementer.

Karin Viard (Delicatessen, 1991 og Hadet, 1995) og Dany Boon (Min bedste ven, 2006) 
går forrest i et ensemble, der trækker på fl ere håndfulde af fransk fi lms stærkeste 
navne. Danièle Thompson har længe været en af fransk fi lms mest benyttede 
manuskriptforfattere, og Franske forviklinger er hendes fjerde spillefi lm.

original TiTel 

le code a changé

inStRuKtøR
danièle thompson

SKueSpilleRe
dany Boon
marina hands
karin Viard
emmanuelle seigner

lAnd
frankrig

pRoduKtionSåR
2006

Spilletid
100 min.

fRAnSKe 
Forviklinger

hormoner og årgangsvine premiere

3/6

FOTO © Camera
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original TiTel 

rosso come il cielo

inStRuKtøR
cristiano Bortone

SKueSpilleRe
luca capriotti
francesco campobasso
marco cocci
simone colombari

lAnd
italien

pRoduKtionSåR
2009

Spilletid
96 min.

original TiTel 

metropia

inStRuKtion
tarik saleh

SteMMeR
Vincent gallo
Juliette lewis
udo kier
stellan skarsgård

lAnd
sverige/danmark/norge/finland

pRoduKtionSåR
2009

Spilletid
87 min.

premiere

3/6
premiere

10/6
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italiensk realisme dyster animeret 
science fi ction

10-årige Mirco (Luca Capriotti) er vild med fi lm, men mister synet 
i en ulykke. På den tid - i 1971 - behandler italiensk lov blinde som 
håbløst handikappede og tillader dem ikke at gå på offentlige skoler. 
Hans forældre er derfor tvunget til at sende ham på en institution. Her 
fi nder den lille dreng en gammel båndoptager og opdager, hvordan 
han ved at skære båndene op og sætte dem sammen igen kan skabe 
sine egne eventyr, og en helt ny verden åbner sig for ham. Mens in-
stitutionens religiøse autoriteter forsøger at sætte en stopper for hans 
hobby, lykkes det langsomt Mirco at overtale de andre blinde børn til 
at genfi nde deres drømme og deres talenter.

Rød som himlen er historien om et blindt barn, som gennem de turbu-
lente 70ere kæmper mod alt og alle for sine drømme og sin frihed. Inspir-
eret af den sande historie om Mirco Mencacci, som trods sin blindhed 
er en af italiensk fi lms dygtigste lydklippere. Det er instruktør Cristiano 
Bertones tredje fi lm, som han selv producerer og skriver manuskript til.

Vi befi nder os i en nær fremtid. Verden er løbet tør for resurser. Den 
globale virksomhed Trexx har etableret et metrosystem, der forbinder 
alle Europas største byer. Roger undgår helst at bruge metroen, for 
hver gang han går ned i metroens dyb, hører han en mystisk stemme i 
sit hoved. Han opsøger den gådefulde Nina for at løse mysteriet. Men 
jo dybere de søger, jo tættere kommer de på en mørk og faretruende 
konspiration udtænkt af Europas mest magtfulde mænd.

En række af både svenske og internationale stjerner står bag ani-
mationsfi lmen Metropia, der i sin dystre tone minder om 1984 (1984) 
baseret på George Orwells roman. Figurernes stemmer tilhører 
etablerede kræfter som amerikanske Juliette Lewis (Natural Born 
Killers, 1994) i rollen som Nina, Vincent Gallo (Åndernes Hus, 1993) 
som Roger og legendariske Udo Kier, der er kendt fra fl ere af Lars 
von Triers fi lm, deriblandt Riget II (1997).

Filmen vises på engelsk med danske tekster.

Rød SoM hiMlen MetRopiA

Komedie

drAmA

AnimATion

sCi-fi

THriLLer
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original TiTel 

nanny mcPhee 
and the Big Bang

inStRuKtøR
susanna White

SKueSpilleRe
emma thompson
ralph fiennes
maggie smith
maggie gyllenhaal

lAnd
storbritannien
frankrig
usa

pRoduKtionSåR
2010

Spilletid
110 min.

den magiske barnepige vender tilbage premiere

10/6

FOTO © United International Pictures

78
stemmer

77%

fAmiLiefiLm

Emma Thompson er tilbage i rollen som den magiske barnepige, der dukker op, 
når der er mest brug for hende, og hun er mindst ønsket. Og der er virkelig brug for 
hende hos den unge Isabel Green (Maggie Gyllenhaal), der forsøger at passe gården, 
mens hendes mand (Ewan McGregor) er borte i krigen. Børnene kæmper deres egen 
indædte krig med to forkælede møgunger fra storbyen, der har fået husly på gården. 
Men med tålmodighed, en fl yvende motorcykel, en statue, der bliver levende, en gris, 
der kan klatre i træer, og en babyelefant, der dukker op de mærkeligste steder, lykkes 
det Nanny McPhee at få sat skik på sagerne og få lært børnene et og andet om livet

Den første fi lm fra 2005 var en eventyrfi lm for børn i alle aldre. Nu skal toeren tage 
stafetten op, og Emma Thompson er tilbage i sin rolle som Nanny McPhee. Derudover 
er Ralph Fiennes (fra Harry Potter-fi lmene), Maggie Gyllenhaal (The Dark Knight, 2008) 
og Maggie Smith (også fra Harry Potter) på rollelisten.

Filmen vises med danske stemmer af bl.a. Ann Eleonora Jørgensen, Cecilie Stenspil, 
Mads Knarreborg og Oliver Ryborg.

nAnny Mcphee 
Med nye tRylleRieR
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Den totalt kiksede, frankofi le ”stadig-jomfru” Nick Twisp (Michael Cera) bliver sat på 
sit livs største prøve, da han på en impulsiv fl ugtferie med sin promiskuøse mor og 
hendes totale taberkæreste møder drømmepigen Sheeni (Portia Doubleday) i en trai-
lerpark. Sheeni er intellektuel som Nick, og han vil gå gennem ild og vand for at vinde 
hendes hjerte. Sheeni opfordrer Nick til at gøre oprør, så de kan få en fremtid sammen 
i stedet for et dødsdømt long-distance relationship. Oprør ligger ikke lige for, så Nick 
opfi nder et alter-ego - den fl amboyante, skruppelløse skørtejæger Francois Dillinger. 
Francois er som et Big Bang, og han sætter en eksplosiv række af begivenheder i 
gang, der får Nick ud, hvor han slet ikke kan bunde.

Youth in Revolts hovedrolle spilles af Michael Cera fra Juno (2007) og Superbad 
(2007). I birollerne ses bl.a. Zach Galifi anakis (Tømmermænd i Vegas, 2009), Steve 
Buscemi (The Big Lebowski, 1998), Jean Smart (tv-serien 24 timer) og Ray Liotta 
(Goodfellas, 1990). Miguel Arteta instruerede også The Good Girl med Jennifer 
Aniston i 2002.

original TiTel 

Youth in revolt

inStRuKtøR
miguel arteta

SKueSpilleRe
michael cera
Portia doubleday
Jean smart
Zach galifi anakis 

lAnd
usa

pRoduKtionSåR
2009

Spilletid
90 min.

youth in Revolt
michael ceras ungdomsoprør premiere
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Dragejægerne fortæller et eventyr om en tid, hvor jorden er opløst i en masse små, 
svævende øer, der er beboet af drager. Indbyggerne i denne verden må altid være på 
vagt for at undgå at blive ædt, og svindlerne Gwizdo og Lian-Chu forstår at udnytte 
situationen. De drømmer om at leve et tilbagelænet liv ved vandet og har etableret sig 
som dragejægere, dog uden den store succes. En frygtelig drage, Verdensæderen, 
dukker op og begynder at fortære jorden, og nu får dragejægerne deres livs chance 
for at bevise overfor den lille pige Zoé, at de er sande helte. 

Filmen er baseret på en populær, animeret tv-serie, som blev skabt af Arthur Qwak i 
2006, og som også vises på dansk fjernsyn. Den har allerede affødt en serie af sam-
lerfi gurer, og et spil er også blevet udgivet.

Dragejægerne vises med dansk tale.
 

original TiTel 

chasseurs de dragons

inStRuKtøReR
guillaume ivernel, athur Qwak

SteMMeR
niels ellegaard
claus riis Østergaard
laus højby
nis Bank-mikkelsen

lAnd
frankrig
tyskland
luxembourg

pRoduKtionSåR
2008

Spilletid
80 min.

Dragejægerne
uheldige dragejægere premiere

10/6

FOTO © Angel Film

AnimATion

fAmiLiefiLm

Se traileren til 
Dragejærgerne
lige nu på din 
mobiltelefon ved 
at bruge denne 2D 
kode. 

Læs mere på side 19 
om hvordan du gør.
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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.

kino.dk konkurrencer
VIND EN 

pAnASonic 
viera TX-p50g20 

plasmaskærm 
Med fuld hd 3d

3d tv i fuld hd er det næste store gennembrud inden for 
hjemmeunderholdning - og panasonic baner vejen. 

du har chancen for at vinde panasonics nyeste plasmaskærm inkl. 
Brudte favntag på Blu-ray samt The Hurt Locker og 

A Serious Man på dvd ved at svare rigtigt på følgende spørgsmål:

hvilken fi lm er optaget i 3d bl.a. med udstyr fra panasonic?
A Avatar     B robin Hood    c The A-Team

send en sms til 1225 med et af følgende svar 

kino A, kino B eller kino c

Svaret skal være modtaget senest den 15. juni 2010

VIND BILLETTER TIL 
Sex And the city 2

INKL. SLIKPOSER 
FRA tRuly

i forbindelse med premiere på Sex and the City 2 den 3. maj 
udlodder vi 5 x 2 fribilletter og to slikposer fra truly. 

Svar rigtigt på følgende spørgsmål for at deltage.

hvilken rolle spiller Kristin davis i Sex and the City 2?
1 Charlotte York      2 Carrie Bradshaw   3 miranda Hobbes

send en sms til 1225 med et af følgende svar 

kino 1, kino 2 eller kino 3

Svaret skal være modtaget senest den 15. juni 2010
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original TiTel 

the a-team

inStRuKtøR
Joe carnahan

SKueSpilleRe
liam neeson
Bradley cooper
sharlto copley
Jessica Biel
Quinton Jackson

lAnd
usa

pRoduKtionSåR
2010

Spilletid
117 min.

80er-serie med nye ansigter premiere

10/6

FOTO © Fox

117
stemmer

82.5%

ACTion

Komedie

John ”Hannibal” Smith (Liam Neeson) er tilbage på en farlig mission. Med sig har han 
sit farverige hold af tidligere specialstyrker, der har været fængslet for en forbrydelse, 
de ikke har begået. Bradley Cooper (Tømmermænd i Vegas, 2009) spiller Templeton 
”Faceman” Peck og Sharlto Copley fra District 9 (2009) er ”Howling Mad” Murdock. 
På rollelisten fi ndes også Jessica Biel, Patrick Wilson samt ultimate fi ghteren Quinton 
“Rampage” Jackson i Mr. T’s gamle rolle, Bosco ”B.A.” Baracus. Alle i The A-Team må 
tage hver deres unikke talenter - og særheder - i brug i kampen for at få renset deres 
navne og blakkede ry og samtidig fi nde den sande skurk.

The A-Team bygger på tv-serien fra 1980erne af samme navn. En rigtig drengerøvsse-
rie med action, humor og underholdning. Den nye fi lm er produceret af Tony og Ridley 
Scott, der begge er kendt som instruktører på populære actionfi lm (henholdsvis Man 
on Fire fra 2004 og Body of Lies fra 2008). Instruktør Joe Carnahan stod bag Smokin’ 
Aces i 2006.

the A-teAM
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Se traileren til 
The A-Team
lige nu på din mobiltelefon ved 
at bruge denne 2D kode. 

Læs mere på side 19 
om hvordan du gør.

Læs top 10 over 

filMveRSioneR 

Af tv-SeRieR  

S. 54
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I Frihed på prøve bliver den midaldrende småkriminelle John, som vi kender fra Erik 
Clausens sidste fi lm Ledsaget udgang (2007), løsladt på prøve. John tager til Jylland 
for at hjælpe sin søn, der efter eget udsagn står i lort til halsen. Endelig er der en 
chance for at være den familiefar, han altid gerne har villet være. John sætter alt ind 
på at løse sin søn og svigerdatters problemer ud fra to ord, han har drømt om under 
sit fængselsophold: frihed og kærlighed. Men virkeligheden er mere broget, når John 
fi nder ud af, at han er farfar til et farvet barn, at han bliver nødt til at tage tre forskellige 
job, at han bliver forelsket og i øvrigt jages på livet.

Erik Clausen er kendt som instruktør på fi lm som De frigjorte (1993), Villa Paranoia 
(2004) og senest Ledsaget udgang. Han spiller selv hovedrollen i disse fi lm, ligesom 
han producerer og skriver manuskriptet. Frihed på prøve griber han an på samme 
måde. Birollerne i fi lmen udgøres af bl.a. Henrik Bruhn (kendt som stand-up-komiker 
og hovedrolle i comedy-programmet Comedy-Kuren) og Jesper Asholt, der også 
spillede med i Ledsaget udgang.

original TiTel 

frihed på prøve

inStRuKtøR
erik clausen

SKueSpilleRe
erik clausen
henrik Bruhn
Pil engholm
Jesper asholt

lAnd
danmark

pRoduKtionSåR
2010

Spilletid
95 min.

fRihed på pRøve
erik clausen løsladt på prøve premiere

10/6

FOTO © Nordisk Film

80
stemmer

82.6%

Komedie

Interview med  eRiK clAuSen   S. 56

Se traileren til 
Frihed på prøve
lige nu på din 
mobiltelefon ved 
at bruge denne 2D 
kode. 

Læs mere på side 19 
om hvordan du gør.
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Den unge tysk-græske restauratør Zinos (Adam Bousdoukos) driver en større lokal 
restaurant i et af Hamburgs mindre fashionable kvarterer. Problemerne er ved at tårne 
sig op for Zino: Kæresten Nadine (Pheline Roggan) er fl yttet til Shanghai for at starte 
på et nyt job, broderen Illias (Moritz Bleibtreu) har ikke helt stuerene forretningsgange 
og plejer en noget skummel omgangskreds - og han selv døjer med rygsmerter. Res-
tauranten er på vej i uføre, og sundhedsmyndighederne render ham på døren, så 
hvad gør man? Man hyrer en stjernekok (Birol Ünel) for at få sat skik på tingene.

Soul Kitchen er Fatih Akins nye fi lm, der er vinder af Special Jury Award og Young 
Cinema Award (Bedste fi lm) på Venedig Film Festival. Akin brød igennem med det 
tysk-tyrkiske drama Mod muren (2004), der også havde Adam Bousdouskos på 
rollelisten.

original TiTel 

soul kitchen

inStRuKtøR
fatih akin

SKueSpilleRe
adam Bousdoukos
Pheline roggan
moritz Bleibtreu
Birol Ünel

lAnd
tyskland

pRoduKtionSåR
2009

Spilletid
99 min.

Soul Kitchen
tysk komediedrama med græske rødder premiere

17/6

FOTO © Miracle

Komedie

drAmA
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En glemt mobiltelefon bliver indledningen til et bekendtskab mellem den akavede 
sikkerhedsvagt i lufthavnen, Kirk (Jay Baruchel), og den smukke, succesfulde event-
mager, Molly (Alice Eve). En helt umulig match, mener både hans og hendes venner: 
Han er i bedste fald en 5’er, og hun er en ren 10’er. Men til alles - ikke mindst Kirks 
- overraskelse lader Molly til at kunne lide ham. Kirks venner føler universets grund-
vold er blevet rystet, men loyale er de da. De instruerer ham også i alle mulige (og 
umulige) intime detaljer, der vil hjælpe Kirk over gabet på fem point mellem ham og 
hans overscoring.

Jim Field Smith vender den klassiske skala fra 1 til 10 på hovedet med Jay Baruchel 
og Alice Eve som Kirk og Molly, der skal overbevise omgivelserne (og sig selv) om, 
at kærlighed gør talblind i den romantiske komedie Overscoring. Jay Baruchels cv er 
ret imponerende med Knocked Up (2007) og Tropic Thunder (2008) som to af hans 
mest kendte fi lm. Alice Eve er med i Crossing Over fra sidste år, hvor hun spiller over 
for Harrison Ford.

original TiTel 

she’s out of my league

inStRuKtøR
Jim field smith

SKueSpilleRe
Jay Baruchel
alice eve
krysten ritter
mike Vogel

lAnd
usa

pRoduKtionSåR
2010

Spilletid
104 min.

overscoring
hvordan kan en 5’er score en 10’er? premiere

17/6

FOTO © United International Pictures

66
stemmer

75.5%

Komedie

romAnTiK

Læs om   
jAy BARuchel    S. 14
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Spencer Aimes (Ashton Kutcher) er din gennemsnitlige, undercover, regerings-
hyrede superlejemorder, der er vant til et liv i eksotiske, europæiske områder med 
smarte sportsvogne og endnu smartere kvinder. Men da han møder Jen Kornfeldt 
(Katherine Heigl), en smuk, udadvendt computertekniker, der er ved at komme sig 
over et break-up med kæresten, fi nder han den ægte kærlighed. Tre år senere nyder 
Spencer og Jen et perfekt ægteskab, indtil de fi nder ud af, at der er en dusør på de-
res hoveder på fl ere millioner dollars. Nu kan alle, venner, naboer, butiksindehaveren, 
være potentielle lejemordere, og Spencer og Jen er på fl ugt for deres liv.

Killers er en romantisk actionkomedie med Ashton Kutcher kendt fra A Lot Like Love 
(2005) og Katherine Heigl, der gjorde sig bemærket i The Ugly Truth (2009). Robert 
Luketic står bag kameraet, og han har tidligere instrueret 21 (2008) og The Ugly Truth.

original TiTel 

killers

inStRuKtøR
robert luketic

SKueSpilleRe
ashton kutcher
katherine heigl
tom selleck
catherine o´hara

lAnd
usa

pRoduKtionSåR
2010

Spilletid
104 min.

KilleRS
min nabo er lejemorder! premiere

17/6
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VIND EN ROMANTISK 
WeeKendtuR til nice

& BILLETTER TIL SOMMERENS 
SØDESTE ACTIONKOMEDIE KILLERS

kino.dk konkurrence

i samarbejde med frankrigs turistråd og transavia 
har du nu mulighed for at vinde en weekendtur til nice.
Rejsen inkluderer fl y t/r samt to overnatninger på hotel. 

du kan også vinde 5x2 biografbilletter til Killers!

hvor møder Spencer og jen hinanden i Killers?
x paris      y nice     Z Amsterdam

send en sms til 1225 med et af følgende svar

kino x, kino y eller kino Z

svaret skal være modtaget 
senest den 15. juni 2010

det koster 5 kr. pr. sms + almindelig trafi k takst at deltage - beløbet trækkes via dit 
telefonabonnement eller taletidskort. Der er 14 dages fortrydelsesret på sms (se www.unwire.dk/fr).
du kan deltage max 3 gange pr. dag. vinderen får direkte besked pr. sms.
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Når naturen bliver trampet på, tramper naturen tilbage... med små lodne fødder! 
For at styre opførelsen af et klimavenligt boligområde, fl ytter ejendomsmægleren Dan 
Sanders (Brendan Fraser) sin familie til det naturskønne område i Rocky Springs, 
hvor den fredede skov må vige for de storslåede og indbringende byggeplaner. Dans 
kone er inkarneret bymenneske og deres teenagesøn på det nærmeste naturaller-
giker, men det viser at blive Dans mindste problem. For da skovens små pelsklædte 
indbyggere opdager, hvad Dan og hans hensynsløse chef planlægger, iværksætter de 
en koordineret kamp på alle fronter.

Brendan Fraser spiller hovedrollen i Pas på pelsdyrene. Han fi k sit helt store gennem-
brud i de tre Mumien-fi lm, men var også huskværdig i Forhekset (2000) og Inkheart 
(2008). Instruktør Roger Kubmle har tidligere lavet komedierne The Sweetest Thing 
(2002) og Just Friends (2005).

original TiTel 

furry Vengeance

inStRuKtøR
roger rumble

SKueSpilleRe
Brendan fraser
ricky garcia
Brooke shields
ken Jeong

lAnd
usa

pRoduKtionSåR
2010

Spilletid
92 min.

pAS på pelSdyRene
mennesket mod naturen premiere

24/6

FOTO © Nordisk Film
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Komedie
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Enken Elisabeth (Brenda Blethyn) bor på øen Guernsey i den engelske kanal. Hun er 
af gode grunde foruroliget, da hun ikke kan få kontakt til sin voksne datter i forlæn-
gelse af terrorangrebet i London sommeren 2005. Den afrikanske Ousmane (Sotigui 
Kouyaté), der er gæstearbejder i Frankrig, er i nogenlunde samme situation: Hans 
søn er i London og lader ikke høre fra sig. Elisabeth og Ousmane krydser spor i den 
britiske hovedstad, hvor de ikke kun erfarer, at de er på samme mission, men også at 
deres børn har knyttet tætte bånd.

Rachid Bouchareb (Ærens dage, 2006) er tilbage med et drama om verdensbegiven-
hedernes til tider nådesløse indgriben i den enkeltes liv. Brenda Blethyn brød stærkt 
igennem i Mike Leighs Guldpalme-vinder Hemmeligheder og løgne (1996), fulgte op 
med Little Voice (1998) og spillede Mrs. Bennet i Stolthed og fordom (2005).

original TiTel 

london river

inStRuKtøR
rachid Bouchareb

SKueSpilleRe
Brenda Blethyn
sotigui kouyaté
francis magee
sami Bouajila

lAnd
storbritannien
frankrig
algeriet

pRoduKtionSåR
2009

Spilletid
87 min.

london RiveR
samlet i den engelske hovedstad premiere
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Bella (Kristen Stewart) er endnu engang i fare, da Seattle bliver hærget af en række 
mystiske mord, og en ondskabsfuld vampyr fortsætter sin hævntogt. I midten af det 
hele bliver hun tvunget til at vælge mellem hendes kærlighed til vampyren Edward 
(Robert Pattinson) og hendes venskab med varulven Jacob (Taylor Lautner) - vel-
vidende at hendes beslutning kan sætte kampen mellem de to racer i gang. Mens 
hendes afsluttende eksamen på high school er på vej, bliver Bella konfronteret med 
den vigtigste beslutning i sit liv. 

Stephenie Meyers tredje roman fi lmatiseres af David Slade - instruktøren bag Hard 
Candy (2005) og 30 Days of Night (2007). De to første fi lm i serien - Twilight og New 
Moon - var store succeser og indspillede henholdsvis 408 millioner dollars og 709 
millioner på verdensplan. De to hovedroller er faktisk rutinerede skuespillere på trods 
af deres unge alder. Robert Pattinson var også med i Harry Potter og Flammernes 
Pokal (2005) og Remember Me (2010), mens Kristin Stewart kunne opleves i Panic 
Room (2002) og Into the Wild (2007).

original TiTel 

the twilight saga: eclipse

inStRuKtøR
david slade

SKueSpilleRe
kristen stewart
robert Pattinson
taylor lautner
Billy Burke  

lAnd
usa

pRoduKtionSåR
2010

Spilletid
124 min.

The TwilighT saga: 
eclipSe

tredje Twilight-fi lm Twilight-fi lm Twilight premiere
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romAnTiK

8357
stemmer

96.4%

Vind et møde med   

KRiSten SteWARt

& TaYlor laUTner

Se side 10

Se traileren til 
The Twilight Saga: Eclipse
lige nu på din mobiltelefon ved 
at bruge denne 2D kode. 

Læs mere på side 19 
om hvordan du gør.
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efterfølgeren til den populære tv-seriefi lmatisering fra 2008 er intet mindre end et populærkulturelt 
fænomen. Man skal bo på en fjern planet, fornægte alle stimulanser eller ganske enkelt være fuldstændigt 

ude af trit med sin feminine side for ikke at vide, at Sex and the City 2 har premiere i denne måned. Sex and the City 2 har premiere i denne måned. Sex and the City 2

Men hvem er de fi re kvinder, der formår at hive samtlige døtre, mødre, kærester og 

Man ved ikke meget om Carries (Sarah Jessica 
parker) liv fra før seriens start, men i femte sæson er-
farer vi, at hun har boet i new York i 18 år, dvs. siden 
sit eget 18. år. Derfor må publikum tro, at Carrie i sin 
tid tog til storbyen for at studere. Hun stammer for-

mentlig fra en middelklassebaggrund, og det nævnes 
fl ygtigt, at faderen forlod hende og moderen, da 

enebarnet Carrie var fem år gammel. 

ord 
sTine TeglgaarD

foTo 
SAndReW MetRonoMe
hBo

Men hvem er de fi re kvinder, der formår at hive samtlige døtre, mødre, kærester og 
veninder i biografen? følgende guide forsøger at svare på dette spørgsmål - til ære for jer der 

allerede dyrker Carrie Bradshaw og Co. og jer, der aldrig har hørt om madammerne. 

GUiDe
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KARRieRen 

En af de største anker - eller skønneste aspekter 
om man vil - ved Sex and the City-universet er det 
urealistiske møde mellem Carries tøjbudget og 
hendes faktiske indkomst. 

Frøken Bradshaw erhverver sig som semikendt 
klummeskribent for den fi ktive avis The New York 
Star. Den ugentlige klumme hedder Sex and the 
City og handler om singlelivet i storbyen. 

Som serien skrider frem, vokser Carries karriere. 
I tredje sæson vil Hollywood fi lmatisere hendes 
klumme med Matthew McConaughey i hovedrol-
len, i fjerde sæson bliver hun freelancer på Vogue, 
og i femte sæson udgives klummerne i bogform. 
Den største bonus ved Carries profession er dog 
hendes unikke evne til at konstruere ordspil til en-
hver lejlighed. 

peRSonen 

Karrieren har aldrig været det centrale i fortællin-
gen, der først og fremmest handler om personen, 
kvinden og drømmeren Carrie. 

Carrie kendetegnes især ved at lade sig styre af 
sine følelser, også de irrationelle og egoistiske af 
slagsen. Et adfærdsmønster, Mr. Big defi nerer som 
”To get Carried away”. Som seriens hovedperson 
står Carrie som et klart billede på den karikerede, 
lettere neurotiske singlekvinde. Hun søger med lys 
og lygte en sjæleven, kræver konstant opmærk-
somhed og ønsker mere end noget at blive elsket 
og være tryg, men ud fra eget udsagn nægter hun 
at slå sig til tåls med: ”Anything less than butter-
fl ies.” Netop denne høje standard gjorde Carrie til 
seriens evige singlepige, der på trods af de moder-
lige gener demonstrerede skepsis i forhold til æg-
teskab og børn gennem hele serien.

Sex And the city 2
Der er gået to år, og Carrie er gift med sit livs kær-
lighed… men desværre er ægteskabet ikke altid 
en dans på roser. Carrie tager derfor en hvile-
pause og smutter med veninderne til Abu Dhabi. 
Men der, under fjerne himmelstrøg, støder hun 
ganske uventet ind i en gammel fl amme. 

mænDene

Mr. Big - John James Preston / Carrie møder Mr. Big (Chris Noth) 
i den allerførste episode, og allerede der, opfi nder hun kælenavnet, 
samt mistænker ham for at være sin sjæleven. Først i sidste afsnit 
afsløres det, at Big i virkeligheden hedder John. Op til dette punkt ved 
publikum kun, at Big er en cool, velhavende arbejdsnarkoman med 
hang til smukke kvinder. Valget af netop Big synes at hænge godt 
sammen med Carries egne modsætninger. I ham ser hun en ældre 
nærmest faderagtig fi gur (hans kælenavn til Carrie er endda ”Kid”), 
men samtidig er Big den evige ungkarl med frygt for at binde sig. 

På trods af alt hjertesorgen, forholdene til andre mennesker og de 
mange op- og nedture de to imellem var Big altid det oplagte valg for 
Carrie, og i fi lmen fra 2008 blev de to endelig gift - ”Abso-fucking-lutely!”

Aidan Shaw / Møbelsnedkeren Aidan Shaw (John Corbett) var den dia-
metrale modsætning til Mr. Big. Han er nede på jorden, følsom, opmærk-
som og mere end klar til at binde bånd med Carrie. Desværre kom Aidan 
aldrig ud af Bigs skygge, hvilket i første omgang fi k Carrie til at være ham 
utro (med Big selvfølgelig). I anden omgang friede Aidan til Carrie, og de 
fl yttede sammen. Men da hun blev ved med at virke afvisende, forlod 
han hende og slog sig ned med en anden. Aidan var Carries anden store 
kærlighed, og bestemt én hun aldrig virkelig kom over.

Aleksandr Petrovsky / Den russiske kunstner Aleksandr Petrovsky 
(Mikhail Baryshnikov) var Carries sidste lange forhold, før Big tog sig 
sammen og åbnede op. Aleksandr vandt Carrie ved at være ældre, 
fjern, romantisk og meget europæisk af natur. Ingen af veninderne 
holdt af ham, men de støttede Carrie, da hun fl yttede til Paris for at in-
vestere i forholdet. Carries forhold til ”russeren” satte tanker i gang om 
risikoen for at ende alene og barnløs. Heldigvis blev newyorkerpigen 
reddet af Mr. Big i kærlighedens by. 

Jack Berger / Det mandlige modstykke til 
Carrie var Jack Berger (Ron Livingston). 
Han var også forfatter og besad samme 
humor samt evne for intelligent leg med 
ord - det var ham, der ytrede sætnin-
gen ”Han er bare ikke vild med dig”. 
Berger var dog så propfuld af fobier 
og lavt selvværd, at da Carries kar-
riere tog mere fart end hans, slog 
han op via en post-it-seddel.  

Stanford Blatch / Seriens femte 
“kvinde” er Stanford (Willie Garson) 
- Carries bedste (homo)ven uden-
for kliken. Stanford kommer fra en 
aristokratisk familie, lider af kroniske 
nedture over sit eget udseende og ar-
bejder som agent for homoseksuelle 
talenter. Han kendte Carrie, før pi-
gerne gjorde, og kan huske den 
blåøjede piges friske møde 
med storbyen. 
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Miranda Hobbes (Cynthia nixon) er oprindeligt fra 
philadelphia og har taget sin uddannelse på det fi ne 
Harvard University. Hun er kynikeren i gruppen - især 
når det kommer til kærlighed - men har dog en fetich 

for pladderromantiske sæbe-operaer.

peRSonen 

Man kan godt kalde Miranda for Carries tætteste 
veninde og vice versa. De to har et fortroligt og 
ucensureret forhold fuld af natlige opkald og evin-
delige diskussioner om livets udfordringer. Miran-
das kyniske natur gør hende også til den oplagte 
sandsigerske og leverer ofte seriens sjoveste 
kommentarer. 

Med sit røde hår og mindre glamourøse udseende 
er Miranda en smule maskulin, hvilket fylder 
meget i de første par sæsoner. Efter den uplanlag-
te graviditet med ekskæresten Steve (efter medli-
denheds-sex) og fødslen af sønnen Brady bløder 
Miranda dog op og vælger det trivielle familieliv 
med et - til tider bittert - smil. 

KARRieRen 

Jobbet som advokat er langt hen ad vejen mere 
passion end arbejde. Miranda indrømmer selv, 
at hun aldrig har taget en personlig fridag, og 
hun lader altid jobbet komme i vejen for huslige 
pligter som madlavning og børnepasning. Da 
Miranda bliver gravid skjuler hun det, af frygt for 
ikke at blive forfremmet, men til sidst springer 
hendes indre rødstrømpe ud til casual-Friday 
med vom og det hele.

mænDene

Steve Brady / Bartenderen Steve (David Eigenberg) introduceres i Steve Brady / Bartenderen Steve (David Eigenberg) introduceres i Steve Brady
sæson to. Han er langt mere utjekket end Miranda, hvilket betyder, 
at de to slår op. Da de uforventet skal være forældre, knyttes de dog 
sammen af et bånd, der ender i et forhold og et bryllup. Steve ser ind 
under Mirandas hårde overfl ade, og hun lærer meget om medmen-
neskelig omsorg gennem ham. I fi lmen sættes hendes evner for til-
givelse på en streng prøve, da Steve i desperation er utro. 

Robert Leeds / Den sorte underbo Dr. Robert Leeds (Blair Under-
wood) forsøgte i sjette sæson at smelte Miranda med de tre store 
ord og hjemmelavede måltider, men hans arbejde endte blot med at 
skubbe Miranda tilbage i armene på den kluntede Steve. 

Sex And 
the city 2

Miranda forsøger at tackle fami-
lielivet og det professionelle liv, og 
begynder mere og mere at forstå, 
hvorfor Charlotte valgte ét fokus.

tivo

Havde Tivo været en mand af men-
neskelig race, ville han være Miran-
das drømmemand. Modsat Steve 
ved Tivo, hvornår han skal holde 
mund, og så husker han alle hendes 
favorit tv-programmer … desværre 
er Tivo blot en harddisk-optager.
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Charlotte York (Kristin Davis) er lidt af en provinspige 
i metropolen. Modsat sine veninder går Charlotte 

sindssygt meget op i formaliteter og gode manerer - 
nogle ville kalde hende snerpet. Hun er veluddannet og 
succesfuld, men vægter familieliv langt højere på værdis-
kalaen. filmdivaen elizabeth taylor fungerer som Char-

lottes store forbillede, hvilket stemmer fi nt overens med 
fl ere ægteskaber og en næsten royal konservatisme.

peRSonen 

”Ridderen på den hvide hest” er ikke bare en 
metafor i Charlottes verden. Mere end nogle af de 
andre søger hun med store naive øjne by-junglen 
tynd efter den eneste ene - og gang på gang bliver 
hun skuffet. 

Flere af seriens mest følelsesladede øjeblikke 
stammer fra fortællingen om Charlotte. Der er 
nemlig ingen kynisme at spore, når den håbefulde, 
optimistiske kvinde kaster sig ud i kuldsejlede æg-
teskaber og kunstig insemination samt adoption. 

KARRieRen 

Kort efter sit første ægteskab vælger Charlotte 
at stoppe sit prestigefyldte job som leder af et 
kunstgalleri for at blive hjemmegående mor. 
Denne beslutning blev af medsøstrene set ned 
på, men Charlotte stod ved sit valg.

mænDene

Trey MacDougal / Dr. Trey MacDougal (Kyle MacClachlan) var 
Charlottes første mand. Han var alt hun ønskede. Rig, veluddan-
net, fra fin slægt og konservativ som bare fanden. Desværre led 
Trey også af stærke moderbindinger, hvilket først dannede grund-
lag for impotens og senere for en modvilje mod at adoptere et 
barn. Charlotte var knust efter deres skilsmisse, men fik dog en 
lækker penthouse-lejlighed ud af det.

Harry Goldenblatt / Den skaldede, dog sært behårede, jødiske 
skilsmisseadvokat var bestemt ikke, hvad Charlotte havde troet hun 
skulle ende op med. Dog er den godmodige Harry Goldenblatt (Evan 
Handler) værd at kæmpe for, hvilket Charlotte beviser, da hun kon-
verterer til jødedommen for at blive Mrs. Goldenblatt. I seriens fi nale 
adopterede de en lille pige fra Kina, og i fi lmen fra 2008 fi k de endelig 
et barn selv.

Anthony Marentino / Ligesom Carrie har Charlotte sin helt egen 
homoseksuelle ven. Anthony (Mario Cantone) er bare en grovere 
og social handikappet version af Stanford. Den sicilianske event-
planlægger arrangerer alle Charlottes store øjeblikke og værdsætter 
hendes Elizabeth Taylorske ynde. 

Sex And 
the city 2

Charlotte har endelig fået 
den familie, hun altid har 
drømt om. Men med drøm-
men kommer usikkerheden 
om, hvorvidt hun er en god 
mor og hustru.
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Samantha Jones (Kim Cattrall) er alderspræsidenten 
(hun fylder 50 i fi lmen), men på ingen måde gammel-
jomfruen i kredsen. Hun er selvproklamerende, bram-
fri og oftest leverandør af comic relief. Hun nærmest 
oser af selvtillid, og kan man tåle sandheden, er hun 

den mest loyale veninde. Ingen mand prioriteres over 
brunch med tøserne eller Samanthas alenetid - som 

hun selv siger det: ”I love me more.”

peRSonen 

Nogle ville kalde Samantha for promiskuøs, andre 
for sexglad, men selv kalder hun sin seksuelle ori-
entering samt aktivitetsgrad for ”try-sexual”, fordi 
hun vil prøve alt mindst én gang. 

I de svedige 70ere var Samantha en del af Stu-
dio 54-miljøet, men oprindeligt kommer hun fra 
lavere kår. Samantha har arbejdet sig frem i til-
værelsen, og man aner, at hendes frygt for mono-
gami bunder i forældrenes ulykkelige samt alko-
holiserede ægteskab. 

I seriens sidste sæson får Samantha konstateret 
brystkræft. Først møder hun sygdommen som en 
frygtløs amazone, men som sygdommen svækker 
hende, svækkes hende parader, og i sidste ende luk-
ker Samantha sin daværende kæreste Smith helt ind. 

KARRieRen 

Modsat Charlotte lever Samantha for sit job som 
ejer af et hot PR-bureau. Hun er ekspert i det glam-
ourøse samt eksklusive og socialiserer ofte med de 
kendte, hvilket i fi lmen fører hende til Los Angeles.

SAMAnthA 
ucenSuReRet

“Fuck me badly once, shame on you. Fuck me 
badly twice, shame on me.”

“The country runs better with a good looking 
man in the White House. I mean, look what hap-
pened with Nixon; no one wanted to fuck him, so 
he fucked everyone.”

“If we could perpetually do blowjobs to every 
guy on earth, we would own the world. And at 
the same time have our hands free.” 

mænDene

Richard Wright / Hotelejeren og millionæren Richard Wright (James 
Remar) var den første til at bryde igennem Samanthas sexfacade og 
fi nde et bankende romantisk hjerte. Først var det bare en arbejdsfl irt, 
men som følelserne tiltog, blev Samantha besat af paranoide mistank-
er. Da hun faktisk (spionerende iført en paryk) tog ham i utroskab, 
endte forholdet da også. Senere hævner Samantha sig ved at have 
sex med Richard og derefter dumpe ham for en yngre mand.

Smith Jerrod / Den yngre mand er Smith Jarred (Jason Lewis), som 
Samantha forfører på en restaurant, hvor han arbejder som tjener. 
Ved hjælp af Samanthas snu PR-egenskaber bliver Smith en verdens-
stjerne, og som resultat af en længere kampagne fra hans side, indgår 
hun i et monogamt forhold med ham. Serien ender med, at Smith er-
klærer hende sin kærlighed, hvormed Samantha åbner op med ordene: 
”You have meant more to me than any man I’ve ever known.” I fi lmen 
bliver monogamiet dog for meget for Samantha.

Maria Diega Reyes / Kunstneren Maria (Sonia Braga) var et af Sa-
manthas få forsøg på at have et fast forhold. Hun var samtidig Saman-
thas eneste lesbiske forhold. Affæren ender brat, da Maria udvikler en 
yderst besiddende og omfamlende natur. 

Sex And 
the city 2

Samantha er atter fri på marke-
det, men hun begynder så småt 
at mærke alderen defi nere hendes 
livsverden… hvilket på ingen måde 
er velkomment.  
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filMveRSioneR 
Af tv-SeRieR
film bliver ofte til tv-serier, og nogle gange bliver en 
tv-serie til fi lm. Sidstnævnte er i denne måned tilfældet 
for både Sex and the City 2 og The A-Team, og vi kårer i 
den forbindelse de bedste fi lmversioner af tv-serier.

Bland dig i diskussionen og stem på 
din favorit på www.kino.dk.

flygtningen (1993) 

fænomenet Star Trek, der startede som 
tv-serie i 1966, har resulteret i 11 spillefi lm 
om Captain Kirk og Jean-Luc picard. Den 
seneste er den bedste og præsenterer på 
sublim vis det fascinerende ved universet, 
uden at man skal være trekkie for at forstå, 
hvad der foregår.

filmen om Cartman, Kyle, Stan og Kenny 
fra 1997 formåede, hvad The Simpsons ikke 
gjorde - at være sjovere end sit originale for-
læg. Humoren var politisk ukorrekt på stort 
set alle områder, og fi lmen hører samtidig 
blandt de bedste musicals nogensinde.

Star trek (2009)

tv-serien fra 1963, om Dr. Richard Kimble 
på konstant fl ugt gennem 120 episoder, 
var kendt for at lægge gaderne øde i bed-
ste Forbrydelsen-stil. filmatiseringen med 
Harrison ford kom først 30 år senere, men 
blev til gengæld én af de mest elementært 
spændende thrillere i nyere tid.

Science fi ction-serien, der startede i 1993, 
tog midtvejs skridtet til fi lmformat, og ingen 
forventede en fi lmatisering på højde med tv-
serien. Alligevel føltes den første fi lmversion 
som et langt (godt) afsnit, og det var faktisk 
lidt af en bedrift.

south park: større, 
længere & ucensureret (1999) 

The X-Files:
Bekæmp fremtiden  (1998) 

stem på 

din favorit på 

WWW.Kino.dK
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Serien om Crockett og tubbs var et barn af 
80erne, hvor hvide jakkesæt og ferrarier var 
i fokus til lyden af synthesizermusik. film-
atiseringen droppede både den berømte ti-
telsekvens og kendingsmusikken til fordel for 
en rå politifi lm, der hverken lefl ede for fans af 
pastelfarver eller overfl ødig action.

Miami vice (2006) 

in the loop (2009) 

the Simpsons Movie (2007) 

Sex and the city (2008) 

mission: impossible (1996) 

høj pistolføring (1988) 

Den britiske satire om politik er beviset på, 
at en skarp komedieserie faktisk kan blive en 
endnu skarpere fi lm. Handlingen og stem-
ningen er stort set identisk med tv-serien The 
Thick of It, men tilføjelsen af håbløse ameri-
kanske kollegaer er prikken over i’et.

forventningerne var naturligvis skyhøje, og 
seriens fans blev naturligvis skuffede. Det 
er dog masser af geniale øjeblikke i fi lm-
atiseringen af verdens sjoveste tv-serie, 
selvom alle de bedste jokes inkluderer en 
venligt udseende gris.

Den længe ventede fi lmversion af den bane-
brydende tv-serie føltes på en måde som et 
afsnit på 145 minutter og bød ikke på de store 
overraskelser. Mindre kunne også gøre det, 
og ingen gik skuffede hjem.

Modsat Miami Vice var fi lmatiseringen af 
serien fra 1966 proppet med elementer, der 
kendetegnede den originale tv-serie. trods 
en unødvendig kompleks handling impo-
nerede agentfi lmen med fl otte actionscener 
og én af fi lmhistoriens bedste kup.

Leslie nielsen var på alles læber i slutningen 
af 80erne som den uduelige betjent frank 
Drebin. Humoren og fi gurerne var dog hen-
tet direkte ud af den identiske tv-serie Police 
Squad! fra 1982. Den fjerde Høj pistolføring-
fi lm er desuden planlagt til premiere i 2012…
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eg havde lyst til det,” svarer 
Erik Clausen lakonisk på 
spørgsmålet om, hvorfor 
han har lavet en opfølger 

til Ledsaget udgang. Man føler, 
at det er kodeordet i Clausens 
lange og særprægede karriere. 
Fra sine dage som kunstudstiller 
på gaden med Leif Sylvester 
Petersen, tiden som tv-komiker 
sammen med Niels Hausgaard 
og til fi lmdebuten med Cirkus 
Casablanca i 1980 har det været 
lysten, der har drevet værket.

Det er det heldigvis stadigvæk. 
For Clausen er en ener i dansk 
fi lm, som Kirsten Jacobsen i sit 
forord til selvbiografi en Clau-
sen (2009) sammenligner med 
selveste Charles Chaplin. Og 
måske er sammenligningen ikke 
helt hen i vejret, for Erik Clausen 
går sine egne veje. Han spiller 
således både hovedrollen, skri-
ver manuskriptet og er instruk-
tør på fl ere af sine fi lm - ligesom 
Chaplin - og Frihed på prøve er 
ingen undtagelse. 

har ikke startet en krig i 
Afghanistan
Her gentager han rollen fra Led-
saget udgang som Vesterbro-
småforbryderen John, der bliver 
prøveløsladt og tager til Jylland 
for at hjælpe sin voksne søn, der 
er kommet i problemer.

”John er en anakronisme, der 
går rundt i sin læderjakke og 
har ikke opdaget, at Elvis Pres-
ley har været død i mange år. De 
forbrydelser, han har lavet, har 
været tyveri og småplat, alfon-
seri, og hvad ved jeg. Det er ikke 
oppe i Stein Bagger-klassen, 
og han har ikke startet en krig 
i Afghanistan under dække af 
en eller anden trussel, fordi han 
ville være chef i NATO,” fortæller 
Clausen med slet skjult henvisning 
til tidligere statsminister Anders 
Fogh Rasmussen.

”På sin vis er der noget uskyldigt 
over ham, som drengen i sko-
legården, der kaster en snebold 
efter læreren. Det er vigtigt for mig, 
for grove forbrydelser dækker tit 
over en voldsomt egoistisk person, 
som ikke tænker på den skade, 
de forvolder mange mennesker, 
måske endda i fl ere generationer, 
hvis der er tale om et mord.”

Hvorfor skulle 
Ledsaget udgang have en toer?
”Ledsaget udgang er en historie, 
jeg godt kan lide. Den er en ’on-
the-road’-fi lm med næsten ingen 
parallelhandling, og handlingen 
bevæger sig ved, at hovedper-
sonen bevæger sig. Normalt 
er det sømænd, håndværkere, 
vagabonder, rockmusikere og 
cirkusfolk, det altid er i bevæ-

eriK ClaUsen

dAnMARKS 
chARlie chAplin
Cirkusgøgler, entertainer, kunstmaler og ener i den danske 
fi lmverden. erik clausen er mange ting, og en af disse ting er 
aktuel med efterfølgeren til 2007-succesen Ledsaget udgang. 
Den hedder Frihed på prøve, og kino.dk mødte 68-årige 
Clausen på hjemmebanen på Vesterbro i København.

J

ord 
dAniel Bentien
foTo 
noRdiSK filM

eRiK clAuSen

• Født den 7. marts 1942.

• Så som dreng italienske 
neorealistiske fi lm som 
Cykeltyven (1948) og Miraklet i 
Milano (1951), der var hans   
yndlingsfi lm.

• Debuterede som 38-årig som   
fi lminstruktør med Cirkus   
Casablanca (1980).

• Har siden debuten lavet 12   
spillefi lm, fl ere med sig selv i   
hovedrollen.

”det er ikke 
oppe i Stein 
Bagger-klassen, 
og han har ikke 
startet en krig 
i Afghanistan 
under dække af 
en eller anden 
trussel, fordi han 
ville være chef i 
nAto.” 

erik Clausen om sin hovedrolle 
John, der er småforbryder.

gelse, og den levevis har jeg 
altid været fascineret af. For-
nemmelsen af frihed er, når man 
bevæger sig.”

ikke til at slå ned
Erik Clausens fi lm har altid en 
grad af socialrealisme over sig. 
Selv siger han om sin stil: ”Jeg 
arbejder med et begreb, der hed-
der autenticitet. Det er ikke det 
samme som dokumentarisme. 
Dokumentaristerne påstår, at de 
er objektive, men så snart man 
retter kameraet mod en person, 
lukker man 90 procent af virke-
ligheden ude. Det bliver til fi k-
tion. Det autentiske interesserer 
mig. Så sad min klipper Anders 
Refn og jeg og spiste en mid-
dag, mens vi talte om Ledsaget 
udgang. Så sagde han: ’Du skal 
prøve at lave en fortsættelse’, og 
så sad vi og digtede frit.”

Frihed på prøve er din første 
efterfølger. Havde du nogen be-
kymringer i forhold til dette?
”Overhovedet ikke. Fordi – som 
jeg tidligere har sagt – jeg havde 
lyst. Jeg glædede mig til at spille 
John igen. Der er noget chap-
linsk i ham. Han går og spiller 
smart, men i virkeligheden er han 
grim og lidt for gammel og lidt for 
overvægtig. Alligevel er han ikke 
til at slå ned og lyser op engang 
imellem.”
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Dine fi lm foregår ofte i Køben-
havn, så hvorfor er Frihed på 
prøve hensat til en lille provins-
fl ække i Jylland? 
”Det er traditionen i konfl ikten mel-
lem by og land. John har køben-
havnerens fordomme om, at der 
derovre ikke sker en skid. Han ved 
ikke, at sorte penge, smuglerier 
og ensomhed er hverdag. De tror 
til gengæld heller ikke, at John 
kan en skid, og de kigger kun 
efter, at han fejler, så de kan blive 
bekræftet,” fortæller Clausen.

”John er på en mission for frihed 
og kærlighed. Og hvad fa’en er 
det? John har været i terapi. Jeg 
har selv haft depressioner og haft 
meget ud af terapi. Og så kommer 
der den der magiske realisme ind, 
hvor han ser én, der går på vandet, 
og hvor han føler, at han kan stå 
oppe på et tog. Så kan jeg bare 
sige, at sådan oplever jeg verden. 
Jeg oplever tingene som et even-
tyr, og ofte ret humoristisk.”

et freak-show
Der har de seneste år været en 
tendens i dansk fi lm til at skildre 
små landsbysamfund i Jylland 
med fi lm som Frygtelig lykkelig 
(2008) og Fri os fra det onde 
(2009). Erik Clausen lægger vægt 
på, at hans jyllandsbeskrivelse 
ikke skal være fordomsfuld. 

”Jeg gider ikke at være med på 
den bølge, som nogle intellektuelle 
kunstnere især fra København, 
der ser bøh-landet som det rene 

Texas, for der er også fyldt med 
magi og eventyr. Hvis jeg tillader 
mig at vise mennesker med min 
baggrund frem, så er den eneste 
måde, at det ikke bliver et freak-
show, også at vise de gode sider 
ved dem,” understreger Clausen.

”Jeg er meget imod de typer 
fi lm, hvor nogen fra vores privi-
legerede miljø skal gå på slumtur 
og fi lme gadedrenge eller ind-
satte i et fængsel og kun vil ud-
stille dem. Så bliver det ligesom 
et freak-show på Dyrehavsbak-
ken: ’Kom nærmere mine damer 
og herrer og se verdens fedeste 
dame eller se kvinden med 
skæg.’ Jeg gider ikke at se fi lm, 
hvis vi kun laver dem for at ud-
stille vores egen barmhjertighed 
og velvilje. Jeg vil kun se fi lm, 

der viser menneskets natur som 
helhed og fi lm, der vil forbedre 
verden. Og jeg tillader mig midt 
i en ironisk og kynisk tid at sige: 
Kærlighed og frihed. Det er mis-
sionen i denne fi lm,” siger Clau-
sen og fortsætter:

”Film og kunst har kæmpestor 
indfl ydelse på vores bevidsthed, 
og derfor bør kunstnere være 
mere ansvarlige i forhold til det 
politiske. Der er en tegner, der 
tegner Muhammed uden at tænke 
over konsekvensen og sit ansvar. 
Selvfølgelig har vi ytringsfrihed, 
og selvfølgelig skal vi lave satire 
på muslimerne, hvis vi synes, de 
er for meget, og det er de jo tit. 
Men er Muhammed-tegningerne 
måden at gøre det på?”

Er det blevet lettere eller sværere 
at lave fi lm, siden du startede i 
1980erne?
”Det er svært at lave fi lm, fordi det 
er dyrt. Jeg er en af dem, der laver 
de billigste fi lm i Danmark, og alli-
gevel koster de fl ere millioner. Jeg 
synes, det er svært, og jeg synes, 
det er hårdt. Det skyldes, at al den 
mentale energi fra instruktøren 
skal være oppe på lærredet.”

hvilke fi lmskabere er du 
selv inspireret af?
”Vi har to fjender i fi lm: main-
stream og objektivitet. Film skal 
være personlige. Det er ele-
mentært som maler, at man laver 
noget helt personligt. Jeg har 
en anden måde at lave fi lm på: 
jeg er meget anarkistisk. Jeg er 
imod prøver, så når mine skue-
spillere skal på, er de ofte helt 
skrækslagne, og så kan man 
præstere det ypperste. Der er no-
get helt specielt ved at arbejde på 
adrenalin frem for fornuft, og når 
man så er færdig, har man nogle 
mennesker på lærredet, der yder 
den selvkontrol, som skuespillere 
normalt ville gøre. Der er nogle 
tilfældigheder i blikkene, bevæ-
gelserne og motorikken, som 
klæder fi lmens autenticitet.”

Frihed er et af hovedtemaerne i 
din fi lm. Er det noget, du føler, er 
svært at opnå i virkeligheden?
”Det er faktisk meget værre, 
end det ser ud til (griner). Frihed 
forudsætter den frie, ukontrollable 
tankegang. Jeg er selvfølgelig til-

”den frihed, 
arbejdsløshed 
giver, den er der 
ingen, der er 
interesseret i. du 
føler frihed, når 
der er andre, der 
mangler dig og 
behøver dig. du 
er ikke noget i 
kraft af dig selv. 
du er noget i 
kraft af andre.”

hænger af uddannelse, men sy-
stemerne går ind i hjernen på dig. 
Jeg har det privilegium, at jeg fi k 
lov at vokse op, uden at der gik 
nogen ind i min hjerne. Den store 
kontrol fra forældre i kærlighedens 
navn, den store kontrol og dressur 
fra samfundets side under dække 
af uddannelse, er med til at lave 
folk, der ikke har den frie tanke-
gang. Den frihed, arbejdsløshed 
giver, den er der ingen, der er inter-
esseret i. Du føler frihed, når der er 
andre, der mangler dig og behøver 
dig. Du er ikke noget i kraft af dig 
selv. Du er noget i kraft af andre,” 
fortæller Clausen med henvisning 
til opgøret mellem eksistensfi losofi  
og socialistisk tænkning.

Mennesker er muligheder
”Vi er så veldresserede i det 
moderne Danmark, at vi bliver 
deprimerede over hvad som 
helst. Vi behøver ikke undertryk-
kere i Danmark, vi undertrykker 
os selv. For tiden har vi travlt med 
at udråbe folk som problemer. De 
er for tykke, for tynde, for grønne, 
for blå. Mennesker er ikke prob-
lemer, mennesker er muligheder 
- nogen er bare tykkere end an-
dre. Hvordan kan vi have krig på 
ottende år, uden der er råb og 
skrig? Det er på grund af den 
selvkontrol, vi udøver. Vi har det 
frie ord, men der er meget, der 
ikke kan betale sig at sige.”

Hvordan ser du det politiske 
klima i Danmark?
”Det er kunstnerens opgave at 
være i opposition uanset reger-
ing, uanset hvem der vinder 
næste valg. Det skyldes, at vi 
stort set er uden for det daglige 
trummerum. Vi ligger som en an-
den landsbytosse ude i kanten af 
samfundet, men ser måske også 
tingene fra en anden vinkel.”

Hvad arbejder du på nu?
”Min næste fi lm handler om en 
kvinde, der går fra sin kæreste, 
som hun mener, er et skvat, da 
hun ønsker at få et barn. Derfor 
vælger hun at blive insemineret 
for at få barnet. Mænd i dag skal 
oppe sig for at følge med,” siger 
Erik Clausen, der fortæller, at 
han sandsynligvis kun skal skrive 
manuskript til dette projekt. Der-
udover har han yderligere et par 
projekter på tegnebrættet.



Annonce
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sommerens familiefilm

nAnny Mcphee 
Med nye tRylleRieR  

anDre magiske barnepiger

Emma Thompson vender i Nanny McPhee 2 tilbage som en magisk barnepige, 
hvis mål i livet er at hjælpe travle børnefamilier. McPhee er dog ikke den første 
magiske barnepige i filmhistorien.

premiere

10/6

vi tAleR

dAnSK

Se oGSå 

oMtALen Af 

fILMen
på SIDe 28

MARy poppinS Julie Andrews 
spillede titelrollen som Mary Poppins 
i den elskede musical fra 1964. Fil-
men bygger på en engelsk bogserie af 
P.L. Travers og blander som en af de 
første nogensinde almindelige opta-
gelser med tegnefilm. Handlingen om 
en magisk barnepige, der stiger ned 
fra himlen for at hjælpe familien Banks 
blev godt krydret med en håndfuld 
ørehængende sange.

nAnA I Disneys dejlige tegnefilm 
Peter Pan (1953) bliver børnene pas-
set af en noget atypisk barnepige, 
nemlig hunden, Nana. I den origi-
nale bog var Nana en Newfoundland 
hund, men i Disneys udgave blev 
hun til en godmodig Sank Bernhard. 
Wendy og hendes brødre holder 
så meget af det tålmodige dyr, at 
faderen sender hunden ud natten 
over for at straffe børnene. 

MARiA Opskriften fra Mary Pop-
pins blev genbrugt på stilfuld vis 
i storfilmen The Sound of Music 
(1965). Her spiller Julie Andrews 
nonnen Maria, der beslutter sig for 
at blive guvernante for en flok rig-
mandsbørn i de schweiziske alper. 
Maria besidder modsat Poppins 
ikke magiske evner, men de musi-
kalske talenter og den store omsorg 
er den samme.     
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Se tRAileRen nu!

Dragejægerne 

pAS på 
pelSdyRene

Mange danske børn kender allerede fi gurerne fra Dragejægerne fra tv, hvor DR1 
viser tv-serien. Filmen følger op på det velkendte univers, og fortæller om en tid, 
hvor jorden er opløst i fl ere svævende øer og beboet af drager. De to svindlerne 
Gwizdo og Lian-Chu forstår at udnytte situationen, og lader sig leje ud som 
dragejægere… men de er bare ikke særligt gode.

Brendan Fraser spiller i Pas på pelsdyrene en ejendomsmægler, der 
må kæmpe mod skovens dyr for at få lov til at bygge en ejendom. Her 
er to andre familievenlige fi lm med samme skuespiller.

Se traileren til 
Dragejægerne lige nu 

på din mobiltelefon ved 
at bruge denne 2D kode. 

premiere

10/6

premiere

24/6

vi tAleR

dAnSK

vi tAleRdAnSK

Se oGSå 

oMtALen Af 

fILMen
på SIDe 44

Se oGSå 

oMtALen Af 

fILMen
på SIDe 32

george Den gæve 
liansvinger (1997)
I denne skøre version af Tar-
zan, spiller Brendan Fraser 
George, der så længe han 
kan huske, har boet alene i 
junglen sammen med den tal-
ende gorilla Apan og elefant-
ungen Shep. En dag møder 
han en race, han ikke anede 
eksisterede, nemlig en men-
neskepige.

RejSen til joRdenS
indRe 3d (2008)
Fraser spiller en videnskabs-
mand, der sammen med 
sin nevø tager af sted på 
en utrolig rejse, dybt ned 
under jordens overfl ade for 
at opdage nye uopdagede 
verdener og møde ukendte 
væsner. Filmen var den første 
Jules Vernes-klassiker til at 
udkomme i 3D-format.

BRendAn fRASeR 
foR hele fAMilien

10/6

Se oGSå 

oMtALen Af 

fILMen
på SIDe 32

Læs mere på side 19 
om hvordan du gør.
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mesterdetektiven robert downey Jr.

SheRlocK holMeS

mÅneDens UDgivelse

info

original TiTel 

sherlock holmes

inStRuKtion
guy ritchie

SKueSpilleRe
robert downey Jr.
Jude law
rachel mcadams
mark strong

lAnd
usa

pRoduKtionSåR
2009

Spilletid
128 min.

eKStRA MAteRiAle /kun PÅ Blu-raY

Instruktøren går i dybden med Sherlock Holmes’ 
univers, mens du ser fi lmen. Billede i billede, sam-
menligning med drejebog, fotogallerier, fokuspunk-
ter og tidslinje.

Se i øvrigt, hvordan Guy Ritchie og Robert Downey Jr. 
genfortolker mesterdetektiven, og hvordan Downey 
forbereder sig på rollen.

SheRlocK holMeS 2 på vej

Der er allerede tale om en toer til Guy Ritchies Sher-
lock Holmes, og holdet begynder optagelserne i denne 
måned. Heldigvis er både Robert Downey Jr. og Jude 
Law med igen, og manuskriptforfatterne Kieran og Mi-
chele Mulroney har været i gang med at arbejde på et 
udkast til historien siden september sidste år. 

faktisk var det hele ved at gå i vasken, da Robert Downey 
Jr. i januar udtalte til David Letterman, at Holmes og Wat-
son muligvis kunne være elskere i toeren. Sherlock Holm-
es’ rettighedshaver Andrea plunket fi k dog hurtigt meldt 
sig på banen og understregede, at hun intet havde imod 
homoseksuelle, men at hun ville holde sig så tro mod Sir 
Arthur Conan Doyles forlæg som muligt.

nYe UDGiVelser

Robert Downey Jr. og Jude Law har rollerne som Sherlock Holmes og Dr. Watson i denne 
genfortolkning, hvor den legendariske detektiv folder sig ud som frygtløs actionhelt og en mand 
med et mageløst intellekt. Makkerparret er oppe imod den mystiske modstander, Blackwood 
(Mark Strong), men kan måske få hjælp fra Irene Adler (Rachel McAdams), den eneste kvinde 
der nogensinde har overvundet Holmes, og som har fastholdt et stormfuldt forhold til detektiven.

Instruktøren Guy Ritchie (Rub & Stub og to rygende geværer, 1998) vækker mesterdetektiven til 
live igen med et brag – den nye Sherlock Holmes er på banen!

oGså på

mÅnedens dvd /Blu-RAy

nYe
UdGiVeLser

UdGiVeLse

1/6

Action
AdventuRe
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DvD & blU-raY UDgivelser i jUni

Da den seje superstjerne Christopher Wilde (Ster-
ling Knight) bogstavelig talt støder ind i provin-
spigen Jessica Olson (Danielle Campbell), bliver 
det begyndelsen på et fantastisk eventyr. Mens 
de fl ygter fra vilde paparazzier bliver det umage 
par forelskede i hinanden, men til sidst indhenter 
virkeligheden dem. En Disney-fi lm for børn og 
unge.

Efterfølger til den klaustrofobiske, engelske 
gyser fra 2006. Sarah Carter (Shauna Mac-
Donald) vender stærkt traumatiseret tilbage 
fra det hulekompleks, hvor hun har oplevet 
dyb rædsel. Uden nogen fornuftig forklaring 
på hændelsesforløbet tvinger myndighederne 
hende tilbage til de underjordiske huler, så hun 
kan lokalisere sine fem forsvundne veninder.

Den fremgangsrige sportsjournalist Joe Warr 
(Clive Owen) er helt uforberedt da hans hustru 
dør, og han bliver tvunget til at opdrage sin ure-
gerlige 6-årige søn Artie, samtidig med at han 
skal passe et krævende job, holde hus og prøve 
at fi nde kærligheden på ny. Clive Owen er kendt 
fra succeser som Sin City (2004) og Children of 
Men (2006), mens instruktør Scott Hicks stod 
bag de Oscarbelønnede drama Shine (1996).

Filmen er inspireret af Universals klassiker 
The Wolf Man (1941) og har Benicio Del Toro i 
hovedrollen som Lawrence Talbot – en hjem-
søgt adelsmand, som vender tilbage til sit barn-
domshjem, da hans brors forlovede Gwen Con-
liffe (Emily Blunt) trygler ham om at hjælpe hende 
med at fi nde sin forsvundne kæreste.

Filmen er skabt af en af producerne bag Tiger 
på spring, drage i skjul (2000) og Hero (2002) og 
baseret på anime-serien af samme navn. 

Jorden er blevet forpestet af dæmoner, og en 
enkelt kriger står mellem mørket og lyset - Saya, 
som er halvt menneske, halvt vampyrsamuari og 
som jagter dem, der lever af menneskeblod.

Civilisationen er på grænsen til at ophøre efter en 
unavngiven katastrofe har ramt verden.

En far (Viggo Mortensen) og hans søn (Kodi 
Smit-McPhee) er på fl ugt gennem et ødelagt 
og nådesløst landskab, hvor bevæbnede bander 
plyndrer og kannibalismen breder sig i kampen 
for overlevelse. Filmen er baseret på Cormac 
McCarthys Pulitzer-prisvindende roman.

StARStRucK the deScent 2

the BoyS ARe BAcK WolfMAn

blooD: 
the lASt vAMpiRe

the RoAd

oGså på

oGså på

oGså på

top 10
mesT solgTe Film 

pÅ blU-raY i Uge 20pÅ blU-raY i Uge 20

Se MeRe på BlocKBuSteR.dK

UdGiVeLse

1/6
UdGiVeLse

8/6

UdGiVeLse

15/6
UdGiVeLse

1/6

UdGiVeLse

6/6

UdGiVeLse

6/6

 1 AvAtAR

 2  alvin og De Frække jorDegern 2

 3  men who sTare aT goaTs

 4  ringenes herre 1-3 bokssæT

 5  heAdhunteR

 6  2012

 7  The imaginariUm oF Dr. parnassUs

 8  ninjA ASSASSin 

 9  The TwilighT saga: new moon

10  the huRt locKeR
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DvD & blU-raY UDgivelser i maj

Michael Moore deler vandene med sine kritiske 
og dybt personlige dokumentarfi lm. Denne gang 
er han på et togt for at hudfl ette selve hjertet af 
USA’s økonomi: kapitalismen. Moore går i kødet 
på fi nansspekulanter og fondsbørsen på Wall 
Street som helhed. Den amerikanske dokumen-
tarist har tidligere skabt begejstring og harme 
med Bowling for Columbine (2002) og Fahrenheit 
9/11 (2004).

Sarah Jessica Parker (Sex & the City-serien) og 
Hugh Grant (Notting Hill, 1999) spiller hovedrol-
lerne i denne komedie om at fi nde kærligheden 
de mest uventede steder. De to succesrige new-
yorkere Paul og Meryl har prøvet alt for at redde 
deres ægteskab, men indtil videre uden held. Da 
de overværer et mord, bliver de nødt til at rejse 
væk, hvor de må hjælpe hinanden for at overleve.

Den unge teenager Percy Jackson (Logan Ler-
man) får nok at se til, da det lader til, at guderne 
på Olympen og forskellige monstre har bevæget 
sig ud af hans bog om den græske mytologi og nu 
befi nder sig ude i den virkelige verden. 

Filmen er baseret på Rick Riordans roman og in-
struktøren Chris Columbus stod bag de to første 
fi lm i serien om Harry Potter.

I Edge of Darkness spiller Mel 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 dat-
ter. Datteren havde en hemmelighed, som måske 
kan føre ham til gerningsmændene. 

Instruktør Martin Campbell har også lavet Bond-
fi lmene GoldenEye (1995) og Casino Royale (2006).

KApitAliSMen – en 
kærligheDshisTorie

did you heAR 
ABout 
The morgans?

anDre sTÆrKe 
titleR i juni

fØrsTe eUroPÆisKe 
3d-filM på Blu-RAy

peRcy jAcKSon 
og lYnTYven

eDge 
of dARKneSS

oGså på
oGså på

Juni er en stærk måned, når det kommer til antallet af udgivelser. 
mads mikkelsen er aktuel i Coco Chanel & Igor Stravinsky den 8., og 
samme dag er ethan Hawke og Willem dafoe klar med Daybreak-
ers. meg ryan kan opleves i komedien Serious Moonlight den 15., 
og i Good Hair er Chris rock barber i en amerikansk skønhedssalon 

med udgivelse den 22. juni. Dagen efter er gyseren The 
Stepfather ude på dvd og Blu-ray, og en-

delig kommer den danske familiefi lm 
Superbror på dvd den 29.

Hvis du er en af de få, der har anskaffet sig et 3D-tv, er 
der godt nyt fra tyskland. på Media-tech konferencen i 
frankfurt i maj annoncerede det tyske selskab Imagion, 
at de ville udsende, hvad der bliver den første europæisk 
producerede 3D-Blu-ray-titel. Der er tale om dokumen-
taren Grand Canyon Adventure: River at Risk fra 2008, 
som oprindeligt er optaget med IMAX 3D-kameraer.
filmen vil indeholde 3D-menuer, men også en 3D-kom-
patibel BD-live applikation (en online Blu-ray-service). 
Imagion, der er det eneste offi cielle selskab med licens til 
Blu-ray titler i 3D, udgiver yderligere ti titler i resten af 2010.
titlen bliver udgivet i slutningen af denne måned og kan købes 
via diverse onlinebutikker.

UdGiVeLse

15/6

UdGiVeLse

16/6
UdGiVeLse

29/6

UdGiVeLse

22/6

delig kommer den danske familiefi lm 
Superbror på dvd den 29.

Hvis du er en af de få, der har anskaffet sig et 3D-tv, er 
der godt nyt fra tyskland. på Media-tech konferencen i 

filmen vil indeholde 3D-menuer, men også en 3D-kom-
patibel BD-live applikation (en online Blu-ray-service). 
Imagion, der er det eneste offi cielle selskab med licens til 
Blu-ray titler i 3D, udgiver yderligere ti titler i resten af 2010.
titlen bliver udgivet i slutningen af denne måned og kan købes 



Annonce



66 kino.dk     Juni 2010

proJeCT 
nATAL

g
a

m
in

g
 n

Y
T

g
a

m
in

g
 n

Y
T

pixel.tv er 
danmarks første 

tv-station på
nettet kun om spil.

PiXel.TV

fReMtiden 
flytteR ind
fra man var lille og op igennem ens voksne liv, har man 
med beundring set i fl ere fi lm, hvordan skuespillere 
som tom Cruise i Minority Report og Robert Downey 
Jr. i Iron Man-fi lmene styrer deres computere ved blot 
at bruge kroppen som redskab uden at være bundet 
af at skulle håndtere fysisk hardware.

1 • star wars
Den ultimative light saber-dyst venter forude

2 • indiana jones
Sving pisken!

3 • De utrolige
nu kan du også løfte en lastbil

pRoject 
nAtAl-Spil
DeR VILLe VÆRe enHVeR 
fILMeLSKeRS DRØM

Det har altid forekommet som ren sci-
ence fi ction, og noget man forestillede 
sig, ville ligge langt ude i fremtiden. Men 
Microsofts Xbox-konsol vil det anderledes. 
Firmaet lancerer senere i år Project Natal, 
som er en controllerfri løsning. Her vil du 
alene ved at stå foran skærmen bare ved 
at bruge dine hænder kunne bevæge 
dig rundt i menuer og selvfølgelig selve 
spilverdenerne. Ifølge Microsoft er det kun 
fantasien, der sætter grænser… der har vi 
dog vores betænkeligheder.

hvad er project natal?
Project Natal kan sammenlignes med en 
avanceret udgave af det, du måske kend-
er fra Nintendo Wii, dog uden nogen form 
for controller. Alt, hvad du foretager dig 
foran skærmen, registreres af en sensor 
og et kamera. Rygterne siger, at Natal er i 
handlen til oktober 2010. Navnet kommer 
sig af, at en af de bærende udviklere kom-
mer fra byen Natal i Brasilien.

Pixel.tv fi k som nogle af de første i verden 

en smagsprøve på, hvordan ”vidunderet” 
kommer til at fungere. Vi prøvede et bold-
spil, hvor man med en bold af badebold-
størrelse skulle ødelægge nogle kasser 
for enden af banen på tid. Det kunne man 
vælge at gøre alene eller sammen med en 
anden. Project Natal tog højde for det hele: 
hvor meget plads der var at ”lege” på, og 
om man spillede en eller to spillere.  Det var 
også dejlig nemt at hoppe ind, hvis man fi k 
lyst til at deltage. Man blev hurtigt regi-
streret, og pludselig var man med i spillet.

det tekniske
Project Natal fungerer, som man ser 
det, når man laver fi lm på en såkaldt 
green screen. Den teknik bliver kaldt 
Motion Capture. Lidt søgt kan man 
sige, at det er samme idé, der lig-
ger bag Project Natal. Din krop bliver 
scannet, og der dannes en ramme ud 
af punkter på kroppen. Når det bliver 
omdannet til en fi gur i et spil, vil man 
have fuld spilkontrol ved at bruge sin 
egen krop.

Men fungerer det så, som det skal? 
Umiddelbart ja. Det var en utroligt lille 
forsmag, vi fi k på noget, der måske er 
blevet lanceret for hurtigt. Det er ikke 
til at vide, om det virkelig har, hvad der 
skal til for at overgå de meget simple 
spil, man længe har kunnet få til Play-
Station EyeToy.

En ting, der dog virker ganske sikkert, er, 
at du med dette udstyr har mulighed for 
at bringe en smule af ’fremtiden’ hjem i 
stuen. Med tiden vil du have mulighed for 
at scanne objekter som fx et skateboard 
for herefter at bruge det i spillet.

playStations modspil
Konkurrenterne fra Sony har skam et 
modsvar til Microsofts nye satsning kal-
det PlayStation Move. Det virker indtil 
videre som en avanceret og mere nøj-
agtig udgave af, hvad Nintendo Wiis 
controllere har kunnet præstere og 
måske et mere realistisk stykke legetøj 
end Natal. Det vil tiden vise. 

proJeCT
nATAL

sensor
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1. sKATe 3
2. fifA WorLd CUp 2010
3. LosT pLAneT 2

1. ALAn WAKe
2. sKATe 3

3. LosT pLAneT 2

1. sTArCrAfT
2. BATTLefieLd BAd CompAnY 2

3. CALL of dUTY: modern WArfAre 2

1. fifA WorLd CUp 2010
2. neW sUper mArio Bros. Wii
3. mArio KArT

plAyStAtion 3

pc

Wii

xBox 360

Top 3 / games
de mest solgte spil i uge 19 ifølge...

WiiWii

TransFormers: 
WAR foR cyBeRtRon

StARcRAft ii 
enDelig pÅ Trapperne

robotterne må arbejde sammen

action/adVenture

nYhed

platform 
playStation 3 / Xbox 360 / 
nintendo Wii / nintendo DS / pC

udgivelse 
24. juni

censur 
t

udvikler 
High Moon Studios

udgiver 
Activision

Transformers: War for Cybertron er et 3. person action-spil, hvor man 
indtager rollen som en af de mange Transformers, der kan forvandle 
sig fra fartøj til frygtindgydende robot. Handlingen foregår på planeten 
Cybertron, hvor kampen mellem de gode Autobots og de onde Decep-
ticons står på. Det er altså fra før, vi lærer robotterne at kende i de to 
storfi lm, Transformers (2007) og Transformers: Revenge of the Fallen 
(2009). Der er et arsenal af højteknologiske våben til rådighed, og man 
kan spille som både Autobots og Decepticons i co-op eller online.

I onlineversionen er der en masse game modes, man kan vælge 
imellem, bl.a. capture the fl ag, team deathmatch samt tidsbase-
rede kampe. Nintendo DS-versionen kommer i to udgaver: en med 
Autobots og en med Decepticons (og i alt 11 eksklusive karakterer), 
mens Wii-versionen udvikles af Next Level Games og har titlen 
Transformers: Cybertron Adventures.

Så kan pc- og mac-brugere godt begynde at glæde sig. I næste 
måned, den 27. juli, udkommer den længeventede efterfølger til Bliz-
zards 12 år gamle science fi ction-strategispil StarCraft. Dengang 
var der tale om en milepæl i genren, som spiludviklerne selv gjorde 
berømt med deres oprindelige WarCraft-spil. StarCraft II: Wings of 
Liberty fortsætter umiddelbart der, hvor etteren slutter og fokuserer 
igen på kampen mellem de tre racer Protoss, Terran og Zerg, der har 
hver deres styrker og svagheder.

Spillet har været undervejs længe og udgivelsesdatoen udskudt fl ere 
gange, men nu ser det ud til, at fans af real-time strategi og rumeven-
tyr kan sætte endegyldigt kryds i kalenderen.

Top 3 / gamesTop 3 / gamesTop 3 / games
de mest solgte spil i uge 19 ifølge...de mest solgte spil i uge 19 ifølge...

Se MeRe på BlocKBuSteR.dK
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i anledning af den aktuelle og modige ungdomsfi lm, Min bedste fjende, tager 
vi et kig på en af dansk fi lms mest mindeværdige scener. Bille augusts barske 
Zappa er for mange stadig den ultimative danske ungdomsfi lm, og dette skyl-
des ikke mindst mulle og hans marokkopude.

Klassens tykke dreng Mulle står i en 
skov. Oppe på en kant sidder Steen 
sammen med Bjørn. Steen har taget 
Mulles Marokkopude og peger tru-
ende ned på Mulle med bue og pil. 

Mulle ”Hvis I ikke giver mig den, så 
kommer jeg op og henter den.”

Steen ”Du bliver bare der, Mulle!”

Mulle [skriger] ”Jeg siger det til min 
mor!”

Steen ”Shhh, Muuulle, der er ingen 
grund til at skrige sådan op. Du vil jo 
ikke smides ud af hulen, vel?”

Mulle [ser eftertænksom ud og fumler 
med en gren mellem hænderne] ”Jeg 
synes bare, det er skide tarveligt. Jeg har 
lige fundet den. Min mor har altid ønsket 
sig sådan én, og så negler I den bare.”

Steen ”Så så Mulle, kom nu ikke for 
godt i gang,” [han kigger lettere nervøst 
over sin skulder] ”men hvis du er så vild 
for at få den…”

Mulle ”… det er sgu da min Marokko-
pude!”

Steen ”Gu er det da ej din. Lige nu er 
det hulens. Men hvis du…” [han tager 
sin spidse pil og spidder en skovsnegl 
på et træ] ”… æder denne her. Prøv at 
se Mulle…” 

Steen kravler ned til Mulle

Mulle ”Man kan sgu da ikke æde 
sådan én.”

Steen ”Du vil jo gerne være med i 
hulen, ik Mulle?”

Mulle [han tørrer sig under næsen] 
”For helvede mand.”

Steen [med et stort smil] ”Du vil gerne 
have din pude, ik? Tag dig nu sam-
men.” [han rækker skovsneglen ned til 
Mulles mund] ”Åben munden!” [Mulle 
åbner munden, Steen presser den ind 
i hans mund]. ”Jaaa sådan! Slug den, 
det hele skal med!”

Bjørn [der kan høre, at Mulle er ved at 

brække sig] ”Mulle! Fy for satan.”

Steen [kravler op igen og kaster puden 
ned til Mulle som står og brækker sig]
”Mulle har vundet en Marokkopude!”

Mulle tager grædende sin pude og 
begynder at gå.

Steen ”Mulle!” 

Mulle [han vender sig] ”Hvad er der?”

Steen ”Mulle vent lidt. Hvor skal du hen? 
Bjørn og jeg skal over og have en is.”

Mulle ”Jeg er pisse ligeglad.”

Steen ”Vel er du ej, Mulle. Kom nu!”

Mulle standser op.

Steen ”Muuulle.”

Mulle [går snøftende tilbage]
”I er skide strenge, er I.”

Steen ”Arh Mulle, du kan vel tåle lidt 
sjov?” 
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BølleBoB 
– Alle tideRS helt

shrek Den lYkkelige
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I opdateringen af Arnold Schwarzenegger-klassikeren Predator 
fra 1987 bliver et hold af elitesoldater jagtet af en hensynsløs 
race fra det ydre rum. Holdet består af en række Hollywood-
stjernenavne som Topher Grace (Spider-Man 3, 2007), Adrien 
Brody (Pianisten, 2002) og Laurence Fishburne (The Matrix-
fi lmene).

Nimród Antal står for instruktionen, og han lavede også den 
uhyggelige Vacancy (2007) og actionfi lmen Armored (2009), så 
han er vant til kombinationen af de to genrer.

Bølle Bob (Thomas Norgreen Nielsen) har efter et lille ”prob-
lem” med militæret, skolen og tante Anna fået politimester Quist 
(Tommy Kenter) som oppasser. Da borgmesteren og skoleins-
pektør Friis beslutter at lukke Bølle Bobs skole, tager Bølle Bob 
og de andre elever affære.

Det er Gunnar Geertsen, der har skrevet sangene, Martin 
Schmidt instruerer, og Regner Grasten er producent.

I Shrek Den Lykkelige savner den grønne trold de gamle dage, 
hvor han følte sig som en rigtig trold. Shrek bliver derfor narret til 
at underskrive en pagt med den indsmigrende Rumleskaft. Plud-
selig befi nder Shrek sig i en forskruet udgave af Kongeriget Langt, 
Langt Borte, der vender op og ned på alting. 

Det er den fjerde fi lm i serien om Shrek og hans venner Æslet, 
Fiona og Den bestøvlede kat. Den vises både med originalstem-
mer og med danske stemmer.

Da June (Cameron Diaz) pludselig løber ind i den fremmede 
verdensmand, Roy Miller (Tom Cruise), der også viser sig at 
være mesterspion, forandrer hendes liv sig på en måde, hun 
aldrig havde forestillet sig. Han har brug for hendes hjælp til at 
beskytte et objekt af helt afgørende betydning for den globale 
sikkerhed.

Tom Cruise og Cameron Diaz har før spillet sammen i fi lmen 
Vanilla Sky fra 2001.

genre action/science fi ction

genre familiefi lm

genre animation/familiefi lm

7-8/2010 SoMMeRenS filM

premiere

8/7

premiere

18/7

premiere

8/7

premiere

22/8

genre action/komedie

 savner den grønne trold de gamle dage, 
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the KARAte Kid

inception

luftenS 
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12-årige Dre Parker (Jaden Smith) kunne have været den mest 
populære dreng i Detroit, men hans mors karriere fører dem til 
Kina. Dres følelser for klassekammeraten Mei Yin gør ham til et 
offer for klassens bølle, der samtidig er et stort kung fu-talent. 
Idet Dre ingen venner har, vender han sig mod Mr. Han (Jackie 
Chan), som i hemmelighed er kung fu-mester. 

The Karate Kid er en nyfortolkning af den populære 80er-klas-
siker, som gjorde Daniel-san (Ralph Macchio) og hans lærer-
mester Miyagi (Pat Morita) til stjerner.

I sci-fi -thrilleren Inception er det muligt at stjæle personers hem-
meligheder i drømmeverdener. Hovedrollen spilles af Leonardo 
DiCaprio, der også gjorde sig bemærket i Shutter Island tidligere 
på året. Derudover er japanske Ken Watanabe (Letters from Iwo 
Jima, 2007), amerikanske Joseph Gordon-Lewitt ((500) Days 
of Summer, 2009) og franske Marion Cotillard (Public Enemies, 
2009) på rollelisten.

Christopher Nolan står bag og har tidligere instrueret Memento 
(2000), Batman Begins (2005) og The Dark Knight (2008).

I Luftens sidste mester opdager Aang (Noah Ringer), at han 
er Avataren, den eneste der mestrer alle fi re elementer. Ildna-
tionen indleder en brutal krig, og der er gået 100 år, uden at 
det er lykkedes at afslutte stridhederne. Aang må nu kæmpe 
for at genoprette balancen i hans krigshærgede verden.

Filmen er baseret på den populære, animerede tv-serie Ava-
tar: The Last Airbender. Den er instrueret af M. Night Shya-
malan, der også stod bag Den sjette sans i 1999.

En gruppe lejemordere bliver hyret til at infi ltrere et sydamerikan-
sk land for at vælte en skruppelløs diktator. Så snart missionen 
begynder, går det op for mændene, at tingene ikke er, som de ser 
ud til, og snart befi nder de sig i et net af bedrag.

Filmen er instrueret af Sylvester Stallone, der også er en af 
hovedrollerne. Det er i øvrigt det ultimative actioncast, der er 
med i The Expendables, som også har Dolph Lundgren, Jet Li, 
Jason Statham og Mickey Rourke på rollelisten.

genre action/drama

genre science fi ction/action/thriller

genre adventure/familiefi lm 

genre action

SoMMeRenS filM

premiere

12/8

premiere

29/7

premiere

19/8

premiere

12/8
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I Toy Story 3 efterlades Woody, Buzz og resten af legetøjsslæn-
get i en legestue, da deres ejer, Andy, fl ytter hjemmefra. Den 
første Toy Story-fi lm fra 1995 var ikke kun Pixars første spillefi lm, 
men den første spillefi lm nogensinde, der er 100 procent com-
puteranimeret. Toeren mente mange, var endnu bedre, og den 
havde premiere i 1999.
Toy Story 3 kommer - helt i tidsånden - også i 3D i udval-
gte biografer. De engelske stemmer leveres endnu engang af 
bl.a. Tom Hanks og Tim Allen, mens Preben Kristensen og 
Thomas Eje står for den danske dubbing.

Anton (Mikael Persbrandt) arbejder for Læger Uden Grænser 
og pendler mellem en fl ygtningelejr i Afrika og sit hjem i Danmark, 
hvor han har to små sønner. Han har svigtet sin elskede kone Mari-
anne (Trine Dyrholm), og de prøver nu at vænne sig til et liv uden 
hinanden.

Hævnen er en fortælling fra Susanne Bier (Efter brylluppet, 2006) 
om hævn, retfærdighed, kærlighed og det gode i mennesket. 
Svenske Mikael Persbrandt er bedst kendt herhjemme for sine 
roller i tre af Simon Stahos fi lm, senest Himlens hjerte (2008).

efTeråreYs mesT 
VenTede fiLm
www.kino.dk

top 3

genre animation/familiefi lm genre drama

premiere

26/8
premiere

26/8

Læs om fl ereKoMMendefilMpå www.kino.dk

harry potter 
og Dødsregalierne: Del 1
pReMieRe 18.11.2010  //  AntAl SteMMeR 2632

wall street: money never sleeps
pReMieRe 30.09.2010  //  AntAl SteMMeR 183 

resident evil: afterlife
pReMieRe 23.09.2010  //  AntAl SteMMeR 41

1

2

3

95.2%

87.8%

85.3%
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KLUmme

HVaD Kan 
mÆnD lÆre af 
SeX AnD tHe CItY?

Ann lind AndeRSen

Juni er tiden for begivenheder, der 
kan få mænd og kvinder til at skrige, 
både af begejstring og af rædsel. På 
den lille skærm derhjemme i stuen er 
der fodbold i lange grønsværbaner, når 
VM i herrefodbold løber af stablen, og 
på det store lærred i biograferne domi-
nerer i denne måned Sex and the City 
2-fi lmen. Som en vis reklame lyder, så 
”er der så meget, kvinder ikke forstår”, 
når det kommer til fascinationen af 
fodbold. Og det samme gør sig vel 
gældende den anden vej rundt. Der er 
så meget mænd ikke forstår, når det 
kommer til den endeløse begejstring for 
sko-samlinger, powershopping og evige 
veninde-sludder, som SATC-universet 
skildrer. Spørgsmålet er, hvad mænd 
egentlig kunne lære - om kvinder - hvis de 

forstod? Udover, selvfølgelig, at opdage 
hvad mystiske ord som Manolo Blahnik 
og Jimmy Choo er (dyre skomærker, til 
info for den fyr, der endnu ikke har set 
SATC). Eller at kvinder bruger langt fl ere 
penge på tøj og sko, end de helt vil være 
ved og indimellem måske benytter sig af 
skabstricket. Det vil sige smider deres 
nyindkøb ind i skabet for at hive dem 
frem ved en senere lejlighed, hvor de 
(næsten ærligt) kan sige: ”Ny? Ork nej, 
det er en gammel sag, jeg bare har haft 
liggende i skabet.” Eller at dét at slå op 
ved at efterlade en gul post-it-seddel 
bare ikke er i orden. En ordentlig mand 
med los cujones intakte gør det ansigt 
til ansigt. End of discussion!

For der er en grund til, at Sex and the City 
har vundet en så stærk genklang hos 
millioner af kvinder verden over, at den 
er blevet et af de mest indfl ydelsesrige 
popkulturelle fænomener i nyere tid. Dels 
fordi de fl este sider af en kvinde, både de 
grimme og de lækre, er afspejlet i en af 
de fi re hovedkarakterer, Carrie, Miranda, 
Samantha og Charlotte. Og dels fordi de 
fi re kvinder hver går igennem situationer 
og problematikker med mænd, karriere 
og veninder, som er genkendelige for os. 

På den måde har Sex and the City vist, 
at singlekvinder i trediverne hverken 
er ”stakkels” eller ”desperate”, men 
stærke, selvstændige skabninger med 
en sexappetit, der ikke lader mændene 
noget efter. I diverse dameblade har 

anonyme mænd da også udtalt, at de 
lige frem har lært fi ffi ge sex-tricks ved 
at se serien.  

Så et godt råd til manden, der vil vide 
mere om sin kæreste: Se hele serien - 
gerne alle 94 afsnit! - med hende og se 
hvordan hun reagerer på de forskellige 
episoder. Han vil på den måde, med 
garanti, komme rundt om stort set alle 
spørgsmål i et forhold. Og så skal han 
vide, at han kan være stensikker på 
én ting, som sandsynligvis kan give de 
fl este mænd koldsved ned ad ryggen: 
Alt hvad der foregår imellem dig og din 
kæreste eller bare hende du dater eller 
hende du har haft et engangsknald 
med, bliver endevendt i detaljer med 
hendes veninder. Og det gælder både 
de søde eller dumme ting, du siger og 
sms’er, dine kundskaber ud i lagengym-
nastikken og ja, (gisp) størrelsen på dit 
vedhæng. Og alt det ville du allerede 
vide, hvis du havde set Sex and the City.    
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