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Engang for længe længe siden var den danske sommertid lig vinterhi for biograferne. Heldigvis 
er dette for længst passé.

Juli og august byder i år på 30 fi lm af vidt forskellig støbning. Først og fremmest er ferien domi-
neret af fi lm til hele familien med amerikanske titler som Shrek den Lykkelige og Toy Story 3, men 
også med den danske Bølle-Bob som modvægt. I magasinets familiesektion kan du både møde 
Bøllen, Buzz Lightyear og den grønne trold.

Muskler og ting der springer i luften er på voksenmenuen - og her går det ikke stille for sig! Dette 
markerer vi ved at guide dig til sommerens største actionfi lm og ved at hylde fi lmhistoriens mest 
makabre mordere i anledning af Freddy Kruegers tilbagevenden.

Sidst og ikke mindst er sommeren tid til store følelser. Vi snakker derfor med Susanne Bier om hendes 
nye drama Hævnen, der tager sig af livets største spørgsmål. Samtidig har vi afsat et par sider til no-
get teenageføleri med Danmarks eneste interview med skuespillerne fra The Twilight Saga: Eclipse. 

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

Daniel Bentien

sommer i filmens tegn

Søren Søndergaard

solsKin, fodbold og film 

Daniel husker tilbage på en skelsættende sommer i sit liv som teen-
ager. Vejret var ganske udmærket, men Daniel valgte at tilbringe de 
lyse dagtimer med at se 3-4 fi lm om dagen, og han fi k lagt en solid 
bund for sin fi lmviden. Venner og familie så hjælpeløse til, mens Daniel 
konsumerede klassikere, blockbustere og kuriosa fra hele verden. 

Daniel regner med at tilbringe mere tid i solen i år, men har 
stadig planer om at få set en del fi lm hen over sommeren.

Denne sommer har Søren hevet stikket og er taget på barsel. 
Tiden går naturligvis med et veltimet VM i fodbold, fi lm på 
dvd’en samt smutture til biografen – og børnepasning ej at for-
glemme.

Søren ville ønske, at man på en eller anden måde kunne op-
leve solskin, fodbold og fi lm på én gang.
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intro15     
fAmiliefilm, dybe følelser og store musKler

cover Toy story 3
foto disney Pictures

Stine Teglgaard

en mennesKeret
Stine ville ønske, at Hr. og Fru Danmark i gennemsnit ikke kun 
gik i biografen et sted mellem 2-3 gange om året. Burde der ikke 
være en regel om, at man minimum skal se bare fem stykker 
årligt? Er det måske ikke en menneskeret at se fi lm i ordentlige 
omgivelser?

Stine glæder sig til at se sommerens blockbustere der, hvor 
de er tiltænkt – på et stort lærred i bløde stole.
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danmarks 
stØrste 
filmsite

10

MÅNEDENS 
BRUGERANMELDELSE

the lAst 
song 
Jeg kan ligeså godt indrømme, at jeg 
havde besluttet mig for ikke at se fi lmen 
pga. Miley Cyrus. Hun kan bare ødelæg-
ge en god fi lm, tænkte jeg. så blev jeg 
så inviteret ind og se fi lmen, sagde ja og 
nu må jeg æde mine ord... Hun spillede 
faktisk rollen rigtig fi nt.. I den første 
halvdel af fi lmen synes jeg, at de sprang 
meget hurtigt frem i historien og at der 
manglede en rød tråd, men den sidste 
halvdel af fi lmen var bedre skrevet, bed-
re spillet og hang perfekt sammen. Og 
vanen tro blev der fældet et par tårer til 
fi lmen, men hvornår gør der ikke det, 
når det er en fi lm lavet over en nicholas 
sparks roman? 

Brugeren Dal modtager to fribilletter 
som tak for den fi ne anmeldelse

se 
trAilers 
pÅ din 
iphone

Kino.dK 
pÅ den 
røde 
løber

ens 
billet-
bestilling

tWilight 
vip fAn-event

nYHeder oG TilTAG

W
W

W
.K

in
o

.d
K

Hvis du har en iPhone eller en iPod 
Touch kan du nu se trailers, mens du 
sidder i toget eller står i biografkøen 
og skal beslutte dig. Kino.dk’s App til 
Apple iPhone og iPod Touch er blevet 
opdateret, så den nu også tilbyder 
trailers ud over biografoversigt, premiere-
kalender, nyt fra fi lmens verden og om-
taler af fi lmene. du kan hente den nu i 
Apples App store.

Kino.dk var som det eneste danske 
medie med på den røde løber, da Car-
rie, Miranda, Charlotte og samantha 
indtog London til gallaen på Sex and 
the City 2. 

så er alle biografer ovre på vores 
nye billetflow. det betyder, at du vil 
få den samme oplevelse, ligegyldigt 
hvilken biograf du bestiller billetter i. 
Vi har gjort det væsentlig nemmere 
at bestille en billet, og du er derfor 

ikke længere tvunget til 
at oprette en profil. Vi 
tilbyder også en række 
fordele, hvis du benyt-
ter en kino.dk-profil til 
at bestille dine billetter, 
blandt andet giver vi dig 
anbefalinger til kom-
mende film og gør det 
lettere for dig at afbe-
stille billetter, du ikke 
skal bruge alligevel.

Kino.dk inviterede syv heldige vindere med som VIP-deltagere til Twilight-fan-
event i stockholm den 21. juni. Anne-sofi e, Rikke, Christine, sallie, Linnea og emma 
var alle heldige og fi k autografer af Kristen stewart og Taylor Lautner. 

Anne-sofi e fi k tilmed taget billeder med begge stjerner.

invitér dine venner 
med i biografen via vores 
facebook-applikation
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kino.dk
buzzer

film
 bu

zz

nYHeder & Gossip

Bond som 
blomKvist

jAmes mcAvoy 
i X-men

grAtis film 
Ude i nATUren

FØrsTe 
Billede AF 
cAptAin 
AmericA

peter jAcKson oG HoBBiTTen

Nu hvor Bond 23 er blevet udskudt på ube-
stemt tid, har Agent 007 fået noget ekstra 
tid i skemaet. Og skal man tro de nyeste 
rygter, har Daniel Craig fået tilbudt rollen 
som Mikael Blomkvist i David Finchers 
kommende genindspilning af Mænd der 
hader kvinder. Fincher og manusforfat-
teren Steve Zaillian har imidlertidig udtalt, 
at deres version af Stieg Larssons elskede 
roman bliver meget anderledes end den 
originale svensk/danske fi lmatisering, og 
fi lmens producer hævder, at til rollen som 
den superhackende, små-psykotiske og 
tatoverede Lisbeth Salander, søger man 
efter et ukendt ansigt. The Girl With the 
Dragon Tatoo kommer i biograferne til 
december 2011.

Skotske James McAvoy fra fi lm som 
Wanted og Soning er blevet castet til rol-
len som Professor Charles Xavier i den 
nye fi lm om X-Men. Rollen blev spillet 
af Patrick Stewart i de tre foreløbige X-
Men-fi lm, men i den nye fi lm er det et 
ungt hold af mutanter, der fokuseres på. 
Matthew Vaughn, der stod bag superhel-
tefi lmen Kick-Ass, er ved at udarbejde et 
manuskript til fi lmen, efter han overtog ro-
ret fra Bryan Singer. X-Men: First Class får 
dansk premiere til juni 2011.

Programmet til Zulu Sommerbio 2010 
er på gaden med fi lm som Sorte kugler, 
Tømmermænd i Vegas og Avatar. 
Se hele programmet på www.kino.dk

I den kommende superheltefi lm Captain 
America: The First Avenger spiller Chris 
Evans Captain America. Evans spillede 
også superhelten Human Torch i Fan-
tastic Four og Fantastic Four: Rise of the 
Silver Surfer. Som titlen afslører, er fi lmen 
om Captain America en slags lancering af 
endnu en kommende superheltefi lm The 
Avengers - hvori Captain America, Hulk, 
Iron Man og Thor danner fælles front. 

Guillermo del Toro er sprunget fra som instruktør på den længeventede todelte fi l-
matisering af J.R.R. Tolkiens Hobbitten. Derfor er spekulationerne om, hvem der skal 
overtage gået heftigt i gang. Peter Jackson, der både producerede og instruerede de 
tre Ringenes Herre-fi lm, har kommenteret på rygterne om, at han skal overtage instruk-
tørstolen med denne udtalelse: “hvis det er, hvad jeg skal gøre for at forsvare Warner 
Bros.’ investering, så er det naturligvis en vinkel, jeg vil undersøge.” Jacksons manager 
Ken Kamins har dog sagt, at de stadig leder efter en instruktør, der kan tage over for del 
Toro, og at det kun er sidste udvej, at Jackson instruerer. 

blomKvist

jAmes mcAvoy 

grAtis film 

AmericA
cAptAin 

peter jAcKson 
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dennis 
hopper 
1936 – 2010

BULLOCK & 
reynolds … 
iGen

Ud med FoX
ind med rosie

pAcino, de niro, 
dicAprio & scorsese

nicolAs Bro & SPIELBERG

mindevÆrdige 
med dennis Hopper

Den 29. maj 2010 blev Hollywood 
en stjerne fattigere, da Dennis Hop-
per døde i en alder af 74 efter en 
årelang kamp imod kræft. Hans 
præstationer både foran og bag 
kameraet spændte bredt og gik 
mere end 50 år tilbage. 

Sandra Bullock og Ryan Reyn-
olds hev folk i biografen med 
sidste års The Proposal. Nu skal 
de to atter danne par i en ro-
mantisk komedie ved navn Most 
Wanted. Bullock skal spille en 
kvinde mistænkt for kriminalitet, 

mens Reynolds er FBI-agent-
en, der skal transportere 

hende til retten. Som 
genren dikterer, når de 
ikke langt, før kuglerne 
fl yver om deres ører, 
og det umage par må 
stikke af sammen. 

Paramount har ikke forhandlet en 
ny kontrakt med Megan Fox (ven-
stre billede) om den kommende 
Transformers 3. Fox har faktisk 
allerede fi lmet noget materiale til 
fi lmen, men efter hun i 
en udtalelse sammen-
lignede instruktøren 
Michael Bay med 
Adolf Hitler, blev 
planerne åbenbart 

ændret. Nogle 
rygter lyder, at 

det er Bay, der har 
valgt Fox fra, men ifølge 

andre var valget hendes 
eget. Modellen Rosie 

H u n t i n g t o n -
Whiteley (højre 
billede) skal 
spille det nye 
k v inde l ige 
modstykke 
til Shia 
LaBeouf.

Martin Scorsese har i et års tid planlagt en storslået, biografi sk fi lm om 
sangeren Frank Sinatra. Han har endnu ikke offentliggjort et konkret cast, 
men fastslår, at han helst ser veteranerne Al Pacino som Sinatra og Robert 
De Niro som Dean Martin. Martin Scorsese har i øvrigt udtalt, at fi lmen nok 
kommer til at skildre Sinatra i fi re forskellige perioder af sit liv - som ung, lidt 
ældre, midaldrende og meget gammel - og derved åbner han op for mu-
ligheden, at også Leonardo DiCaprio kan spille rollen som Frank Sinatra. 
Filmen kommer sandsynligvis til at hedde Sinatra og får premiere i 2011.

Danske Nicolas Bro er blevet hyret til at spille med i selveste Ste-
ven Spielbergs næste fi lm, der får titlen War Horse. Derved går 
Bro sine kolleger Mads Mikkelsen, Ulrich Thomsen og Jesper 
Christensen i bedende ved også at spille med i en stor Hollywood-
produktion. Det er Spielbergs første fi lmprojekt siden Indiana 
Jones og krystalkraniets kongerige fra 2008.

speed (1994)
Actionhittet, der fungerede på trods af en fjollet præ-
mis, accelererede blandt andet på grund af Hoppers 
nådesløse skurk.

hopper 

reynolds … 

ind med rosie

dennis 

BULLOCK & 

pAcino, de niro, 

 & SPIELBERG

mindevÆrdige 5 
rebel Without a cause (1955) 
Karrieren startede, da Hopper spillede over for vennen 
James Dean i dennes mest ikoniske fi lm

easy rider (1969)
Hopper både instruerede og spillede den ene hovedrolle 
i hippiefi lmen, der ændrede amerikansk fi lm for evigt.

dommedag nu (1979)
Hopper portrætterede endnu en mindeværdig rolle som 
hippiefotograf i Coppolas mesterlige krigsfi lm.

blue velvet (1986)
Rollen som Frank Booth i David Lynchs mørke fi lm er 
grunden til, at de fl este mindes Hopper fra nogle af fi lm-
historiens mest skræmmende psykopatroller.

pAcino, de niro, 

reynolds … 

Sandra Bullock og Ryan Reyn-

nicolAs Bro

Wanted. Bullock skal spille en 
kvinde mistænkt for kriminalitet, 

mens Reynolds er FBI-agent-
en, der skal transportere 

fl yver om deres ører, 
og det umage par må 
stikke af sammen. 

Danske Nicolas Bro er blevet hyret til at spille med i selveste Ste-
ven Spielbergs næste fi lm, der får titlen 
Bro sine kolleger Mads Mikkelsen, Ulrich Thomsen og Jesper 
Christensen i bedende ved også at spille med i en stor Hollywood-
produktion. Det er Spielbergs første fi lmprojekt siden 
Jones og krystalkraniets kongerige
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film buzz

sommerens AcTionFilm
sommerens AcTionFilm

Fat det dog! sommertid er biograftid! der er jo en grund til, at det varme 

vejr får svulstig konkurrence af Hollywoods absolut største muskler … 

og så er der garanteret aircondition mellem slagene! 

8/7 predators

5/8 the Karate Kid 

22/7 Knight and day 

12/8 the expendables

29/7 inception

19/8 Adéle blanc-sec 

29/7 troldmandens lærling 

19/8 luftens sidste mester 

Se den hvis du er: bare en dag 
over 20 og stadig kan huske 
den gamle Schwarzenegger-fi lm 
Predator (1987). For nybegyn-
derne er der godt nyt. Predators 
genstarter jungle-universet på 
en frisk og tilbyder nye kræfter, 
men heldigvis ikke nye monstre.

Se den hvis du er: tilhænger af 
ikoniske 80er-fi lm og gerne vil 
genopdage tranesparket. Japan 
er blevet til Kina og karate til 
kung fu. Men fortællingen om 
kampsports-vidunderet ligner 
stadig varmhjertet underhold-
ning.

Se den hvis du er: glad for et 
godt grin krydret med fart over 
feltet, romantiske forviklinger, 
halsbrækkende stunts, og fl otte 
selvironiske hverdagshelte. 
Cameron Diaz og Tom Cruise, 
det siger vist det hele!

Se den hvis du er: en eller 
andens søn, far, bror, mand, 
kæreste, ven, mekaniker 
eller bare indeholder et gram 
testosteron! Stallone, Statham, 
Li, Lundgren, Rourke, Willis og 
Schwarzenegger er bare toppen 
af dette muskel-bjerg. 

Se den hvis du er: klogere 
end gennemsnittet, glad for 
kryptiske fortællinger, fl otte ef-
fekter eller har bare den mindste 
interesse for fi lm! Leonardo 
DiCaprio plus Christopher ”The 
Dark Knight” Nolan, ja tak!

Se den hvis du er: fan af 
komiske actioneventyr som 
Mumien (1999) eller har en 
forkærlighed for europæiske 
tegneserier. Bemærk, dette er 
en oplagt chance for frankofi le til 
at nyde en letfordøjelig fi lm med 
god samvittighed! 

Se den hvis du er: afhængig 
af familievenlige blockbustere 
samt en god gang troldmand-
skræfter tilsat eksplosioner, hur-
tige biler, teenage-romancer og 
(selvfølgelig) en ny syret Nicolas 
Cage-præstation.

Se den hvis du er: fan af 
animations-serien Avatar: The 
Last Airbender eller bare er 
glad for familievenlige episke 
fortællinger om det godes kamp 
mod det onde.
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film buzz

AmAndA 
seyfried

Månedens 

hold øje med...

Ud over at være et af People Magazines smukkeste mennesker er 
den 24-årige, ualmindeligt blåøjede Amanda Seyfried en skuespiller-
inde med et bredt register. De fleste kender hende som datteren 
med tre mulige fædre i musicalen Mamma Mia! (2008), hvor Seyfried 
sødmefuldt leverede både sang, dans og skuespil. 

Den tidligere model fra Pennsylvania droppede i 2004 både model-
drømme og universitetet for at tage til New York og spille alt andet 
end sød i teenagekomedien Mean Girls (2004). Derefter fik den 
blonde pige med de klare bambiøjne flere biroller, før ABBA blev 
hendes skæbne.

I dag er Seyfried kommet videre med karrieren og har landet 
hovedrollen i et alsidigt udvalg af genrefilm så som teenagegyseren 
Jennifer’s Body (2009), kærlighedsfilmen Dear John (2010) og den 
erotiske thriller Chloe (2009). I fremtiden vil frk. Seyfried udfordre den 
stygge ulv i en ny filmversion af Rødhætte. 

Aktuel i Letters to Juliet
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film buzz

Leonardo DiCaprio var engang hjerteknuseren, der sank med Titanic (1997). 
I dag er han blevet voksen, hovedet har fået (en del) mere fylde og kroppen er 

blevet mandhaftig. Men talentet har ikke ændret sig, det var der nemlig helt fra starten af.

leonArdo dicAprios

mAnge Ansigter

efterforsker 
Shutter Island

(2010)

undercover betjent 
The Departed

(2006) 

strandbums 
The Beach 

(2000) 

cowboy 
De hurtige og de døde 

(1995) 

howard hughes 
The Aviator 

(2004) 

Konge 
Manden med jernmasken 

(1998) 

narkoman 
Streets of New York 

(1995) 

irsk kamphund 
Gangs of New York 

(2002)  

litterær førsteelsker 
 Romeo + Juliet 

(1996)

teenager
This Boy’s Life 

(1993) 

svindler 
Catch Me if You Can 

(2002) 

romantisk helt 
Titanic 
(1997) 

retarderet
Hvad så, Gilbert Grape? 

(1993) 

Ægtemand
Revolutionary Road

(2008) 

ciA-agent 
Body of Lies

(2008)  

sydafrikansk 
diamantsmugler 
Blood Diamond

(2006)  
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6 - Den fi lm sKAL jeg bare se!
5 - Helt sikkert - jeg glæder mig!
4 - Hvorfor ikke, den ser god ud
3 - Jeg venter til den kommer på dvd
2 - Ikke lige min kop te
1 - Aldrig i livet!

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

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

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

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

91.8%

månedens
premierer

the Killer inside me  THRILLeR  20

When you’re strAnge  MUsIK/dOKUMenTAR  21

Kvinder uden mÆnd  dRAMA  22

Alt for hende  THRILLeR/ROMAnTIK  22

predAtors ACTIOn/sCI FI  23

shreK den lyKKelige    AnIMATIOn/FAMILIeFILM  24

A nightmAre on elm street  GYseR  25

bølle bob – Alle tiders helt  FAMILIeFILM  26

thirst  dRAMA  27

den gyldne tid   dRAMA/KOMedIe  27

Knight And dAy   ACTIOn/KOMedIe  28

pindsvinet KOMedIe/dRAMA  29

life during WArtime    KOMedIe/dRAMA  29

troldmAndens lÆrling   AdVenTURe/ACTIOn/KOMedIe  30

inception ACTIOn/sCI-FI  32

mArmAduKe  FAMILIeFILM  34

the KArAte Kid   ACTIOn  35

lyKKen er lunefuld  ROMAnTIK/dRAMA  36

step up 3d   UnGdOMsFILM/MUsIK  36

the eXpendAbles ACTIOn  37

letters to juliet   ROMAnTIK/dRAMA  40

hund og KAt imellem: Kitty gAlores hÆvn  FAMILIeFILM  42

louise-michel   KOMedIe  44

snAbbA cAsh  THRILLeR  45

honning  dRAMA  45

luftens sidste mester   ACTIOn/AdVenTURe  46

the Adventures of Adele bAnc-sec   AdVenTURe  47

the sWitch  ROMAnTIK/KOMedIe  48

toy story 3   AnIMATIOn/FAMILIeFILM  49

hÆvnen dRAMA  50

7/8/2010 oversigt

1/7

8/7

15/7

29/7

22/7

5/8

12/8

19/8

26/8

disclAimer
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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 forskellige 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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The Killer Inside Me er historien om den fl otte og charmerende Lou Ford (Casey 
Affl eck) og den uanselige lille by i Vest-texas, han er sherif i. Lou har problemer. Pro-
blemer med kvinder. Problemer med sit arbejde. Problemer med de mordofre, der 
bliver ved at dukke op og det faktum, at han er en sadistisk, psykopatisk morder. 
Og Lou begynder at løbe tør for alibier, efterhånden som mistanken begynder at 
blive rettet mod ham.

The Killer Inside Me er baseret på en roman af samme navn skrevet af den le-
gendariske pulp-forfatter Jim Thompson og er instrueret af Michael Winterbottom 
(manden bag 9 Songs). På rollelisten ses Casey Affl eck, Bens bror, der spillede med 
i Gone Baby Gone (2007), Kate Hudson fra Almost Famous (2000) og Jessica Alba 
(Sin City, 2004).

originAl titel 

The Killer Inside Me

instruKtør
Michael Winterbottom

sKuespillere
Casey Affl eck
Kate Hudson
Jessica Alba 
ned Beatty

lAnd
UsA

produKtionsÅr
2010

spilletid
109 min.

the Killer inside me
Mørk morder premiere

1/7

FOTO © UIP

thriller
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Johnny Depp præsenterer og er fortællerstemme på denne dokumentarfi lm om rock-
bandet The Doors. Den kreative kemi mellem fi re brillante artister, trommeslageren 
John Densmore, guitaristen Robby Kreiger, keyboardspilleren Ray Manzarek og san-
geren Jim Morrison gjorde The Doors til et af USA’s mest ikoniske og indfl ydelsesrige 
rockbands. 

When You’re Strange er den første dokumentar, der fortæller deres historie med 
fi lmklip optaget mellem dannelsen af The Doors i 1965 og Morrisons død på et ho-
telværelse i Paris i 1971. Filmen følger bandet fra korridorerne på UCLA’s fi lmskole, 
hvor Manzarek og Morrison mødte hinanden og frem til scenen og de totalt udsolgte 
kæmpe-arenaer, hvor deres største koncerter blev afholdt.

originAl titel 

When You’re strange

instruKtør
Tom diCillo

sKuespillere
The doors
Johnny depp

lAnd
UsA

produKtionsÅr
2009

spilletid
90 min.

When you’re 
strAnge

dokumentar om The doors premiere

1/7

FOTO © Miracle

174
stemmer

87.5%

musik

dokumentar
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originAl titel 

Zanan-e bedun-e mardan

instruKtør
shirin neshat, shoja Azari

sKuespillere
Pegah Ferydoni
Arita shahrzad
shabnam Tolouei
Orsi Tóth

lAnd
Frankrig/Tyskland/Østrig

produKtionsÅr
2009

spilletid
99 min.

originAl titel 

Pour elle

instruKtør
Fred Cavayé

sKuespillere
diane Kruger
Vincent Lindon
Lancelot Roch
Olivier Marchal

lAnd
Frankrig

produKtionsÅr
2008

spilletid
96 min.

premiere

1/7
premiere

8/6
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dagbog fra Iran 
i 1950erne

Hvor langt vil man gå 
for sin hustru

Med Irans CIA-støttede statskup i 1953 som tumultagtigt baggrund 
smelter fi re kvinders skæbner sammen i en smuk frugthave, hvor de hver 
især fi nder uafhængighed, trøst og venskab. Fakhri (Arita Shahrzad), en 
midaldrende kvinde, der er fanget i et kærlighedsløst ægteskab, må un-
dertrykke sine følelser for en gammel fl amme, som netop er vendt til-
bage fra USA. Zarin (Orsi Tóth) er en ung prostitueret, der forsøger at 
fl ygte fra den forfærdelige opdagelse, at hun ikke længere kan se sine 
kunders ansigter. Munis (Shabnam Tolouei), en ung, politisk aktiv kvinde 
må bryde sin religiøse broders krav om afsondrethed, mens hendes ven-
inde Faezeh (Pegah Ferydoni), totalt intetanende om oprøret i gaderne, 
kun længes efter at blive gift med Munis’ dominerende bror.

Kvinder uden mænd byder på et samarbejde mellem instruktøren Shoja 
Azari (Windows, 2006) og den iranske videokunstner og fotograf Shirin 
Neshat. 

Lisa (Diane Kruger) og Julien (Vincent Lindon) er gift og lever et lyk-
keligt, stille liv med deres søn Oscar (Lancelot Roch). Men en mor-
gen ændrer deres liv ændrer sig radikalt, da politiet kommer for at 
arrestere Lisa for at have begået et mord. Hun bliver dømt til 20 års 
fængsel. Julien er fast besluttet på, at hans kone er uskyldig, så han 
beslutter sig for at handle. Hvor langt er han parat til at gå for hende?

Alt for hende er en fransk thriller med tyske Diane Kruger, der 
blev internationalt kendt for storfi lmen Troja i 2004 og senere som 
hævngerrig biografejer i Quentin Tarantinos Inglourious Basterds i 
2009. I rollen som hendes hårdt prøvede mand Julien ses Vincent 
Lindon, der gjorde sig bemærket i den franske fi lm Welcome (2009), 
der havde dansk premiere tidligere i år. 

Kvinder uden mÆnd Alt for hende

drama thriller

romantik
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Adrien Brody spiller Royce, en lejemorder, som modvilligt leder en gruppe elitekrige-
re. Gruppen af sammenbragte fi nder hurtigt ud af, at de befi nder sig på en fremmed 
planet... som bytte. Ud over en udstødt fysiker (Topher Grace) er de alle koldblodige 
mordere - lejemordere, Yakuza-medlemmer, fanger - menneskelige jægere, der nu 
bliver systematisk jagtet og udryddet af jægere fra rummet.

Predators er en reboot af Arnold Schwarzenegger-succesen fra 1987. Manden bag 
Sin City, Robert Rodriguez, producerer denne genfortolkning, og Nimrod Antal 
(Vacancy, 2007) er instruktør på fi lmen. I rollerne ses Adrien Brody, der fi k en Oscar 
for Roman Polanskis Pianisten (2002), Laurence Fishburne, der bedre er kendt som 
Morpheus i The Matrix-trilogien, og Topher Grace, som spillede superskurken Venom 
i Spider-Man 3 (2007).

originAl titel 

Predators

instruKtør
nimrod Antal

sKuespillere
Adrien Brody
Laurence Fishburne
Topher Grace
danny Trejo

lAnd
UsA

produKtionsÅr
2010

predAtors
Jæger fra rummet premiere

8/7

FOTO © Fox

260
stemmer

87.3%

aCtion

sCienCe fiCtion

se traileren til fi lmen 
lige nu på din 
mobiltelefon ved at 
bruge denne 2D kode. 

læs mere på side 19 
om hvordan du gør.
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Shrek er tilbage. Han er stadig grøn, men han er ikke den trold, han var engang. Borte 
er den tid, hvor han skræmte ophidsede bønder væk med sit brøl. Nu signerer han 
høtyve i stedet for. Han har sin elskede Fiona, han har sine troldeunger, og han har 
et kongerige at passe på. Men han savner, dengang han var en rigtig trold. Derfor er 
det ikke svært for den slebne Rumleskaft at narre ham til at underskrive en pagt, der 
skal gøre alting, som det var engang. Men i stedet for forvandles Landet Langt, Langt 
Borte til et vrangbillede, hvor trolde bliver jagtet, hvor Rumleskaft er konge, og hvor 
Shrek og Fiona aldrig har mødt hinanden. Nu er det virkelig op til Shrek at vise, hvilket 
stof han er gjort af - for at redde sin verden, sine venner og sin store kærlighed.

Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz og Antonio Banderas vender tilbage som 
stemmerne bag Shrek, Æsel, Fiona og Den bestøvlede kat. De tre første fi lm i serien 
har været kæmpemæssige salgssucceser, og den fjerde lå nummer et på biografhit-
listen i USA tre uger i træk.

Shrek den Lykkelige vises på originalsprog og med danske stemmer. Den vises i 3D 
i udvalgte biografer.

originAl titel 

shrek Forever After

instruKtør
Mike Mitchell

dAnsKe stemmer
Jan Gintberg
Amin Jensen
Mille Lefeldt
Thure Lindhardt

lAnd
UsA

produKtionsÅr
2010

spilletid
93 min.

shreK den lyKKelige
shrek den fjerde premiere

8/7

FOTO © UIP

154
stemmer

84.4%

animation/

familiefilm

LÆs MeRe OM shreK
På s. 62

se traileren til 
fi lmen lige nu på 
din mobiltelefon 
ved at bruge 
denne 2D kode. 

læs mere på side 19 
om hvordan du gør.
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FOTO © Sandrew Metronome

238
stemmer

83.6%

gyser

Fem teenagere, Nancy, Kris, Quentin, Jesse og Jean, bor på Elm Street. En nat har de 
alle den samme drøm om en mand iført en laset rød og grøn-stribet sweater, en blød 
hat, der skjuler det misformede ansigt og en havehandske med knive på fi ngrene. 
Og de hører alle den samme, frygtelige stemme. Én efter én terroriserer han dem i 
drømmene, hvor kun hans regler gælder. Men da en af teenagerne dør, går det op 
for dem, at det, der sker i deres drømme, også sker med dem i virkeligheden, og den 
eneste måde at forblive i live er ved at holde sig vågen.

A Nightmare on Elm Street er en genindspilning af gyseren fra 1984, der intro-
ducerede verden for seriemorderen Freddy Krueger, der er en af de mest ikoni-
ske filmmonstre nogensinde. Dengang spillede Robert Englund Krueger, men 
i denne nye version har Jackie Earle Haley, kendt som Rorschach i Watchmen 
(2009), overtaget rollen.

originAl titel 

A nightmare on elm street

instruKtør
samuel Bayer

sKuespillere
Jackie earle Haley
Rooney Mara
Katie Cassidy
Kyle Gallner
Kellan Lutz

lAnd
UsA

produKtionsÅr
2010 

spilletid
95 min.

Freddy Krueger vender tilbage! premiere

15/7A nightmAre on 
elm street

LÆs TOP 10 

de mest

uhyggelige

filmmordere

På s. 56

se traileren til 
fi lmen lige nu på 
din mobiltelefon 
ved at bruge 
denne 2D kode. 

læs mere på side 19 
om hvordan du gør.
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FOTO © Lars Høgsted

originAl titel 

Bølle-Bob - Alle tiders helt

instruKtør
Martin schmidt

sKuespillere
Thomas norgreen nielsen
emilie Werner semmelroth
Julia Wentzel Olsen
nicoline Kabel

lAnd
danmark

produKtionsÅr
2010

Ballademagerens anden fi lmoptræden premiere

15/8

138
stemmer

74%

familiefilm

Bølle-Bob (Thomas Norgreen Nielsen) er skolens ballademager, men aldrig rigtig 
slem og altid sjov. Bølle-Bobs forældre skal ud og rejse, og han narrer sin tante Anna, 
der ellers skulle passe ham, til at blive væk. Det giver Bølle-Bob frit spil til sine gale 
streger. Men Lillebys borgmester og skolens inspektør frk. Friis vil lukke skolen. Bølle-
Bob og de øvrige indbyggere i Lilleby vil ikke undvære deres skole, så de starter en 
modstandsbevægelse. Og Bølle-Bob har en plan. Sammen med den gamle rock-
musiker Valde (Allan Olsen), vil Bølle-Bob og vennerne sætte en musical op og sam-
tidig hæve skolens elevtal igen, så den får lov at forsætte. 

Den danske familiefi lm Bølle-Bob - Alle tiders helt er en selvstændig fortsættelse til 
Bølle-Bob og Smukke Sally fra 2005. Thomas Norgreen Nielsen har overtaget titelrol-
len fra Jamie Morton, mens Martin Schmidt (Monsterjægerne, 2009) sidder i instruk-
tørstolen. De to fi lm er baseret på serien Bølle-Bob af Gunnar Geertsen.

bølle-bob
Alle tiders helt

LÆs MeRe OM bølle-bob
På s. 65
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originAl titel 

Bakjwi

instruKtion
Chan-wook Park

sKuespillere
Kang-ho song
Ok-bin Kim
Hea-sook Kim
Ha-kyun shin

lAnd
sydkorea/UsA

produKtionsÅr
2010

spilletid
133 min.

originAl titel 

Amintiri din epoca de aur

instruKtører
Ioana Uricaru/ Hanno Höffer/ m.fl 

sKuespillere
diana Cavallioti
Vlad Ivanov
Avram Birau
Ion sapdaru

lAnd
Rumænien

produKtionsÅr
2009

spilletid
155 min.

premiere

15/7
premiere
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sydkoreansk 
vampyrfi lm

Rumænske 
fragmenter

Præsten Sang-hyun (Song Kang-ho) værdsætter livet så meget, at 
han frivilligt melder sig til et hemmeligt udviklingsprogram for en 
vaccine, der skal udrydde en dødelig virus. Men virusen angriber 
præsten, og en blodstransfusion er nødvendig. Sang-hyun overlever, 
men blodet han har fået viser sig at være infi ceret, og han lever nu 
som vampyr. Han kæmper med sin nyfundne kødelige længsel efter 
blod og udfordres yderligere da hans barndomsvens kone, Tae-ju, 
opsøger ham og beder om hjælp til at fl ygte fra sit liv. Sang-hyun 
synker ned i en verden af sensuel nydelse og stifter et intimt bekendt-
skab med de syv dødssynder.

Thirst er den nye fi lm fra instruktøren Park Chan-wook (Old Boy, 
2003). Filmen blev belønnet med Juryens Specialpris på sidste års 
Cannes fi lmfestival. Det er en anderledes vampyrfi lm med over-
raskelser og en ny tilgang til genren, ligesom vi kender fra Parks 
tidligere fi lm.

Den gyldne tid illustrerer i fem segmenter de bizarre, komiske og 
overraskende vandrehistorier fra tiden, der byggede på den ofte sur-
realistiske hverdag under det kommunistiske regime under Ceaus-
escu i Rumænien. Når Ceausescu drog ud på et af sine arbejds-
besøg, skete det ikke sjældent, at borgmestrene i landdistrikterne 
bl.a. hængte frugt på træerne, for at adlyde de mærkeligste ordrer 
fra Partiet og ikke falde i unåde.

Den romænske fi lm Den gyldne tid har fem instruktører på listen, 
som står bag hver sin novellefi lm, og den mest bemærkelsesvær-
dige er Cristian Mungiu, der også instruerede Guldpalmevinderen 4 
måneder, 3 uger & 2 dage (2007).

thirst den gyldne tid

drama drama

komedie
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FOTO © Fox

Da kvinden, 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. June får slået benene væk under sig 
og kommer på sit livs eventyr. Han har brug for Junes hjælp til at beskytte et objekt 
af helt afgørende betydning for den globale sikkerhed. På en rejse, der går fra Wichita 
lufthavn til Boston, herfra videre til en fjern paradisø og videre til Sydspanien, gør 
June og Roy alverdens krumspring for at undvige de lejemordere og regeringens 
agenter, der er lige i hælene på dem. Midt i konstant skiftende alliancer og uventede 
forræderier forsøger June at gennemskue, hvorvidt Roy er hendes drømmemand, 
eller om han i virkeligheden er en skør, paranoid landsforræder med mere end en 
enkelt skrue løs.

Tom Cruise spiller sin første hovedrolle siden Operation Valkyrie (2008) og mødes for 
anden gang siden Vanilla Sky (2000) med Cameron Diaz i denne actionkomedie (når 
man ikke tæller hendes korte optræden i Minority Report med). Peter Sarsgaard fra 
Lone Scherfi gs An Education (2009) spiller en birolle.

originAl titel 

Knight and day

instruKtør
Tom dey

sKuespillere
Tom Cruise
Cameron diaz
Peter sarsgaard
Maggie Grace

lAnd
UsA

produKtionsÅr
2010

spilletid
110 min.

Knight And dAy
Tom Cruise og Cameron diaz i actionkomedie premiere

22/7

123
stemmer

85.2%

aCtion

komedie

se traileren til 
fi lmen lige nu på 
din mobiltelefon 
ved at bruge 
denne 2D kode. 

læs mere på side 19 
om hvordan du gør.
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originAl titel 

Le hérisson

instruKtør
Mona Achache

sKuespillere
Josiane Balasko
Garance Le Guillermic
Togo Igawa
Anne Brochet

lAnd
Frankrig/Italien

produKtionsÅr
2009

spilletid
100 min.

originAl titel 

Life during Wartime

instruKtør
Todd solondz

sKuespillere
shirley Henderson
Michael Kenneth Williams
Ciarán Hinds
Charlotte Rampling 

lAnd
UsA

produKtionsÅr
2009

spilletid
98 min.

premiere

22/7
premiere
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sofi es verden i 
franske omgivelser

Happiness 2

Renée Michel (Josiane Balasko) er en ikke særlig elskværdig, midal-
drende kvinde og husets portnerske, som føler sig overset og derfor 
har nok i sig selv. Men bag den lidt afskrækkende facade gemmer 
sig et helt andet menneske. Renée er nemlig belæst udi både fi losofi  
og litteratur med kendskab til fi lmhistorie og hollandske malere. I 
huset bor også den intelligente 11-årige pige Paloma Josse (Garance 
Le Guillermic), som er umådelig samfundsbevidst, og som måske 
derfor er optaget af selvmordstanker, hun ikke rigtig har tænkt sig at 
gøre noget drastisk ved.  En dag fl ytter en ældre japansk enkemand, 
Kakuro Ozu (Togo Igawa), ind i ejendommen. Han er distingveret og 
vidende, og pludselig ser både Renée og Paloma sig draget til denne 
nye spændende beboer.

Pindsvinet er baseret på romanen Pindsvinets elegance af Muriel 
Barbery. Bogen udkom på dansk sidste år og sammenlignes med 
Jostein Gaarders Sofi es verden. Filmen modtog fi re priser ved Cai-
ros internationale fi lmfestival og en enkelt i Valladolid.

Der er gået ti år, siden de skelsættende begivenheder for altid æn-
drede livet for familien Jordan. Men fortidens spøgelser dukker frem 
igen, da Joy (Shirley Henderson) opdager, at hendes mand Allen 
(Michael Kenneth Williams) ikke er helt kureret for sin særlige til-
bøjeligheder. Hun søger derfor råd og trøst hos sin mor og søstre 
og drømmer gang på gang om sin tidligere, nu afdøde tilbeder Andy 
(Paul Reubens), som ikke desto mindre fortsat forsøger at erobre 
hendes hjerte.   

Med Life During Wartime har Todd Solondz nu endelig lavet efter-
følgeren til sin gennembrudsfi lm Happiness (1998), hvor vi med nye 
ansigter på personerne atter stifter bekendtskab med en række af 
karaktererne fra den tragikomiske og dybt satiriske etter.

pindsvinet life during WArtime 

komedie

drama

komedie

drama
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FOTO © Disney Pictures

I magilære hos nicolas Cage premiere

29/7

adventure

aCtion

komedie

troldmAndens 
lÆrling originAl titel 

The sorcerer’s Apprentice

instruKtør
John Turteltaub

sKuespillere
nicolas Cage
Alfred Molina
Jay Baruchel
Monica Bellucci

lAnd
UsA

produKtionsÅr
2010

143
stemmer

84.2%

Balthazar Blake (Nicolas Cage) er troldmand i vore dages Manhattan, hvor han kon-
stant må forsvare byen mod sin ærkefjende, Maxim Horvath (Alfred Molina). Men 
da Balthazar ikke kan overkomme arbejdsbyrden alene, rekrutterer han den tilsyne-
ladende gennemsnitlige fyr, Dave Stutler (Jay Baruchel), der dog viser et vist poten-
tiale som sin modvillige lærling. Efter et lynkursus i magi og troldom kaster Dave og 
Balthazar sig ud i kampen mod mørkets kræfter. Det kræver al hans mod, hvis Dave 
bare skal overleve træningen, men siden skal han også lige redde byen, score pigen 
og anerkendes offi cielt som Troldmandens lærling.

Instruktøren Jon Turteltaub (National Treasure-fi lmene) står bag Troldmandens lær-
ling, hvis rolleliste består af bl.a. Nicolas Cage (også fra National Treasure), Jay Ba-
ruchel (Overscoring fra sidste måned) og Alfred Molina fra Spider-Man 2 (2004).

se traileren til 
fi lmen lige nu på 
din mobiltelefon 
ved at bruge 
denne 2D kode. 

læs mere på side 19 
om hvordan du gør.
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Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) er en dygtig tyv, den absolut bedste til den farlige 
kunst at stjæle værdifulde hemmeligheder fra det underbevidste drømmestadie, hvor 
sindet er mest sårbart. Cobbs sjældne evne har gjort ham til en vigtig spiller i denne 
bedrageriske nye verden af virksomhedsspionage, men det har samtidig medført, at 
han nu er en international fl ygtning og har kostet ham alt, hvad han nogensinde har 
holdt kært.

Leonardo DiCaprio (Shutter Island, 2010) spiller hovedrollen i denne science fi ction-fi lm 
af den originale instruktør bag Memento (2000) og The Dark Knight (2008), Christopher 
Nolan. Ud over DiCaprio ses også Ken Watanabe (Batman Begins, 2005), Marion Cotil-
lard (Public Enemies, 2008) og Joseph Gordon Lewitt ((500) Days of Summer, 2009).

originAl titel 

Inception

instruKtør
Christopher nolan

sKuespillere
Leonardo diCaprio
Ken Watanabe
Joseph Gordon-Lewitt
Marion Cotillard
ellen Page
Cillian Murphy

lAnd
UsA/storbritannien

produKtionsÅr
2010

spilletid
142 min.

inception
dit sind er forbrydelsen premiere

29/7

FOTO © Sandrew Metronome

252
stemmer

88.1%

aCtion

sCienCe fiCtion

se traileren til fi lmen 
lige nu på din 
mobiltelefon ved at 
bruge denne 2D kode. 

læs mere på side 19 
om hvordan du gør.
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Vind sjov 
horrorserie med 
rune klan

Vind billetter til 
knight 
and day 
inKl. sKliKposer FrA
I forbindelse med premieren på Knight and Day den 22. juli 
udlodder vi 5 x 2 fribilletter og to slikposer fra Truly. 
svar rigtigt på følgende spørgsmål for at deltage.

i hvilken anden fi lm spiller tom Cruise og 
Cameron diaz to af de største roller?

1 Vanilla sky     2 Charlies Angels     3 Top Gun

send en sms til 1225 med et af følgende svar
Kino 1, kino  2 eller kino 3
svaret skal være modtaget senest 2. august.

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.

Den 2. side er navnet på en (u)hyggelig serie med Rune 
Klan og Magnus Malling som to spøgelsesjægere, der får 
deres sag for, når de skal undersøge sexdæmoner, spøgelses-
tog, besatte piger og psykopatiske godsejere. Vind TV2 Zulu-
serien på dvd ved at besvare følgende spørgsmål:

hvem spiller rune klan sammen med 
i tv2’s satire tak for i aften?

A Jan Gintberg
b Anders “Anden” Matthesen
c Mick Øgendahl

send en sms til 1225 med et af følgende svar
Kino A, kino b eller kino c
svaret skal være modtaget senest 2. august.

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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Marmaduke er en almindelig, næsten 100 kilos tung ung Gran Danois-teenager, der 
stikker ud, hvor end den befi nder sig. Marmaduke ejes af familien Winslow og har for 
længst forladt det nuttede hvalpestadie. Han har derimod udviklet sig fra sød hunde-
hvalp til en lidt kluntet, splejset, usikker, men blid kæmpehund, der som regel er lidt 
af en uforskyldt ulykkesmagnet på grund af sin gigantiske størrelse. Marmaduke er 
rimelig upopulær, men pludselig får han chanchen for et helt nyt liv, da familien fl yt-
ter til byen, og Marmaduke forelsker sig hovedkulds i en hot afghansk jagthund ved 
navn Jezebel.

Familiefi lmen Marmaduke er baseret på en amerikansk avistegneseriestribe af samme 
navn, der har været trykt fra 1954 og frem til i dag.  Originalstemmerne leveres af ru-
tinerede Hollywood-navne som Owen Wilson (Starsky & Hutch, 2004), Steve Coogan 
(Percy Jackson og Lyntyven, 2010) og Kiefer Sutherland, der også lagde stemme til 
Monsters mod Aliens sidste år. 

originAl titel 

Marmaduke

instruKtør
Tom dey

sKuespillere
Owen Wilson
emma stone
steve Coogan
Kiefer sutherland

lAnd
UsA

produKtionsÅr
2010

spilletid
87 min.

mArmAduKe
Kluntet, men blid kæmpehund premiere

29/7

FOTO © Fox

50
stemmer

75.3%

familiefilm
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12-årige Dre Parker (Jaden Smith) kunne have været den mest populære dreng i De-
troit, men hans mors karriere fører dem til Kina. Dres følelser for klassekammeraten 
Mei Yin gør ham for 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 hemme-
lighed er kung fu-mester. 

The Karate Kid er en nyfortolkning af den populære 80er-klassiker, der blev en stor 
succes blandt teenagere. Den nye fi lm lader til at få samme skæbne, for den har 
overgået alle salgsmæssige forventninger i USA. Jaden Smith er søn af selveste Will 
Smith (Hancock, 2008), og han gjorde sig bemærket sammen med sin far i Jagten på 
lykke (2008). Hans læremester spilles af Jackie Chan, som er kendt fra et hav af Hong 
Kong-produktioner, Rush Hour-fi lmene og The Forbidden Kingdom (2008).

originAl titel 

The Karate Kid

instruKtør
Harald Zwat

sKuespillere
Jaden smith
Jackie Chan
Taraji P. Henson
Wenwen Han

lAnd
UsA/Kina

produKtionsÅr
2010

spilletid
138 min.

the KArAte Kid
Wax on, wax off premiere

5/8

FOTO © Sony Pictures

232 
stemmer

83.1%

aCtion

se traileren til fi lmen 
lige nu på din 
mobiltelefon ved at 
bruge denne 2D kode. 

læs mere på side 19 
om hvordan du gør.
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originAl titel 

Partir

instruKtør
Catherine Corsini

sKuespillere
Kristin scott Thomas
sergi López
Yvan Attal
Bernard Blancan

lAnd
Frankrig

produKtionsÅr
2009

spilletid
85 min.

originAl titel 

step Up 3-d

instruKtør
Jon Chu

sKuespillere
Rick Malambri
Alyson stoner
sharni Vinson
Adam G. sevani

lAnd
UsA

produKtionsÅr
2010

premiere

5/8
premiere

5/8
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Fransk erotisk 
drama

Første dansefi lm
i 3d

Susanne (Kristin Scott Thomas) bor med sin mand, der er læge og deres 
to teenage-børn i det sydlige Frankrig. Hendes indholdsløse overklasseliv 
gør hende deprimeret, og hun beslutter sig for at begynde at genoptage sit 
arbejde som fysioterapeut; et job, hun i sin tid lagde på hylden for at hellige 
sig børnene. Hendes mand er gået i gang med at bygge et venteværelse i 
en tilbygning til deres hus med hjælp udefra. Den ansvarlige for arbejdet, 
Ivan (Sergi López), er en fl ot og tiltrækkende mand, som straks fanger Su-
sannes interesse, og de indleder en affære.

Lykken er lunefuld er et fransk drama med et erotisk udgangspunkt. Kristin 
Scott Thomas har hovedrollen, og hende kender vi fra både internationale 
succeser (Den engelske patient, 1996) og franske perler (Jeg har elsket 
dig så længe, 2008). Over for hende ses spanske Sergi López, der gav en 
ætsende præstation som den dæmoniske stedfar i Pans labyrint (2006).

En hip gruppe af New York City-gadedansere, inklusiv Luke (Rick 
Malambri) og Natalie (Sharni Vinson), slår sig sammen med den friske 
Moose (Adam G. Sevani) fra New York Universitetet. Gruppen fi nder 
sig nu i hård dyst mod nogle af verdens bedste hiphop-dansere i en 
konkurrence med meget på spil, og som vil ændre deres liv for evigt.

Med Step Up 3D er det første gang, at en dansefi lm kommer i 3D i 
Danmark. Det er den tredje fi lm i serien, der begyndte i 2006 og blev 
et gennembrud for Channing Tatum, der også gjorde sig bemærket 
i Dear John tidligere i år. Denne tredje fi lm tager teten fra den pris-
vindende Step Up 2: The Streets (2008), der også havde Adam G. 
Sevani og Harry Shum Jr. på rollelisten.

lyKKen er lunefuld step up 3d

romantik

drama

ungdomsfilm

musik

91
stemmer

87.4%
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Barney Ross (Sylvester Stallone) er en mand uden noget at tabe. En frygtløs leder 
af en gruppe moderne krigere, som lever i overhalingsbanen. Holdet består af Lee 
Christmas (Jason Stratham), en tidligere elitesoldat og ekspert i alt, hvad der har en 
klinge, Yin Yang (Jet Li), en mester i kampsport og nærkampe, Hale Caesar (Terry 
Crews), som har kendt Barney i ti år og er specialist i store våben, Toll Road (Randy 
Couture), en dygtig ekspert i eksplosiver, og Gunnar Jensen (Dolph Lundgren), en 
kampveteran og ekspert i præcisionsskydning. Holdet drager på, hvad der minder om 
en rutinemission på en lille ø, der er ledet af diktatoren General Gaza (David Zayas). 
Men snart befi nder de sig i et spind af løgne og bedrag.

The Expendables er instrueret af Sylvester Stallone, der er kendt fra Rocky og Ram-
bo-fi lmene. Det er et imponerende hold af gamle actionstjerner, han har samlet, bl.a. 
Jet Li (Fearless, 2006), Dolph Lundgren (Universal Soldier, 1992) og Jason Stratham 
(Transporter-fi lmene). Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis og Mickey Rourke har 
også roller.

originAl titel 

The expendables

instruKtør
sylvester stallone

sKuespillere
sylvester stallone
dolph Lundgren
Jet Li
Mickey Rourke

lAnd
UsA

produKtionsÅr
2010

the eXpendAbles
det ultimative actionhold premiere

12/8

FOTO © UIP

223
stemmer

91.3%

aCtion

se traileren til 
fi lmen lige nu på 
din mobiltelefon 
ved at bruge 
denne 2D kode. 

læs mere på side 19 
om hvordan du gør.
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Romantik kan fremmane det mod, der skal til for at turde satse på kærlighedens 
levedygtighed og ikke mindst lade den omvælte ens tilværelse. Amanda Seyfried 
spiller Sophie Hall - en aspirerende journalist, der sammen med sin forlovede, Vic-
tor (Gael García Bernal), forlader New York for at holde en romantisk ferie i Verona i 
Italien. Selvom de er på ferie, får Victor hurtigt travlt med sit arbejde, og mens han er 
væk, udforsker Sophia det smukke Verona. Hun ender i byens kendte gårdhave, hvor 
Juliet Capulet fra Shakespeares tragiske drama om Romeo og Julie boede. Sophie 
fi nder et 50 år gammelt brev skrevet af Claire Smith (Vanessa Redgrave) om en ung 
italiener ved navn Lorenzo, som hun var dybt forelsket i som teenager. Da hun først 
bliver fanget af at hjælpe Claire med at fi nde Lorenzo, opdager Sophie, at hun jager 
historien om Claire og Lorenzo, fordi hun løber fra historierne i sit eget liv.

Filmen er instrueret af Gary Winick, og på rollelisten fi gurerer Amanda Seyfried, der 
slog igennem med musicalen Mamma Mia! (2008), Vanessa Redgrave, som vandt en 
Oscar for Julia i 1977, Christopher Egan, som spillede titelkarakteren i fantasyfi lmen 
Eragon (2006) og Gael García Bernal, som havde en rolle i den ambitiøse Babel fra 
2006.
 

originAl titel 

Letters to Juliet

instruKtør
Gary Winick

sKuespillere
Amanda seyfried
Vanessa Redgrave
Christopher egan
Gael García Bernal

lAnd
UsA

produKtionsÅr
2010

spilletid
105 min.

letters to juliet
Romantik i det smukke Italien premiere

12/8

FOTO © Nordisk Film

105
stemmer

79.5%

romantik

drama
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originAl titel 

Cats & dogs: The Revenge of 
Kitty Galore

instruKtør
Harald Zwat

sKuespillere
Christina Applegate
neil Patrick Harris
Michael Clarke duncan
James Marsden

lAnd
UsA

produKtionsÅr
2010

Kampen fortsætter… sammen premiere

12/8

FOTO © Sandrew Metronome

familiefilm

I den ældgamle kamp om magten mellem katte og hunde har en vanvittig kat stukket 
poten lidt for langt frem. Katten Kitty Galore, tidligere spion for organisationen MIJAV, 
er gået solo og har en lumsk plan… Ikke alene vil hun tvinge sine hunde-fjender i knæ, 
men hun vil også have hævn over sine tidligere katte-kammerater og dermed gøre 
hele verdenen til sit personlige kradsebræt! Stående overfor denne trussel må katte 
og hunde forene deres kræfter og dermed for første gang i historien arbejde sammen 
for at redde dem selv – og deres mennesker. 

Hund og kat imellem: Kitty Galores hævn er efterfølgeren til Hund og kat imellem fra 
2001. Rollelisten inkluderer blandt andre Nick Nolte fra Hulk (2003), James Marsden 
fra X-Men-trilogien og Christina Applegate, der er kendt fra Anchorman (2004).

Filmen vises med dansk tale og i 3D i udvalgte biografer.

hund og KAt imellem: 
Kitty gAlores hÆvn
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Hvad skal man gøre, når alle arbejderne på fabrikken er blevet fyret i løbet af natten? 
Louise (Yolande Moreau) har en original idé: hvorfor ikke bruge kompensationspengene 
til at... hyre en lejemorder, der skal likvidere chefen? Da hendes forslag bliver stemt 
hjem, begynder Louise at lede efter den perfekte til jobbet, og uheldigvis støder hun på 
Michel (Bouli Lanners), en ringe sikkerhedsspecialist. Michel, som er ludfattig, accep-
terer med det samme aftalen, men viser sig at være så elendig, at han giver opgaven til 
endnu mere tåbelige underordnede.

Den franske komedie Louise-Michel har modtaget priser ved Sundance Film Festival 
og San Sebastián. Yolande Moreau spillede hovedrollen i det maleriske drama Séra-
phine (2008), mens den uduelige Michel spilles af Bouli Lanners, der havde en rolle i 
Asterix og de Olympiske Lege (2008).

originAl titel 

Louise-Michel

instruKtør
Gustave de Kervern 
Benoît delépine

sKuespillere
Yolande Moreau
Bouli Lanners
Benoît Poelvoorde
Albert dupontel

lAnd
Frankrig

produKtionsÅr
2008

spilletid
94 min.

louise-michel
Fransk komedie premiere

12/8

FOTO © Sunrise

komedie
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originAl titel 

snabba Cash

instruKtør
daniel espinosa

sKuespillere
Matias Padin Varela
dejan Cukic
dragomir Mrsic
Lisa Henni

lAnd
sverige

produKtionsÅr
2010

spilletid
124 min.

originAl titel 

Bal

instruKtør
semih Kaplanoglu

sKuespillere
Bora Atlas
erdal Besikciouglu
Tülin Özen
Alev Ucarer

lAnd
Tyrkiet

spilletid
103 min.

premiere

19/8
premiere
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svensk 
narkothriller

Tyrkisk 
prisvinder

I den svenske thriller Snabba Cash spiller Joel Kinnaman Johan ”J.W.” 
Westlund, der forelsker sig i overklassepigen Sophie (Lisa Henni). De-
res forhold lokker ham ind i en verden af organiseret kriminalitet, som 
viser sig ikke at være helt så organiseret, som han troede. Jorge (Matias 
Padin Varela) bryder ud fra fængslet og er på fl ugt fra både politiet og 
den joguslaviske mafi a. Han ved alt om kokain og vil hævne sig på de, 
som satte ham op, så han endte i spjældet. Deriblandt Radovan (Dejan 
Cukic), der vil lave sit sidste kokainjob for derefter at forlade Sverige 
for evigt. Radovans håndlanger Mrado (Dragomir Mrsic) er brutal og 
kender kun til at dræbe og torturere. Han kommer dog på prøve, da han 
skal myrde J.W. og samtidig tage sig af sin 5-årige datter.

Snabba Cash har dansk-jugoslaviske Dejan Cukic i en af de store roller, 
og han er kendt fra så forskellige fi lm som actionkomedien I Kina spiser 
de hunde (1999), dramaet Daisy Diamond (2007) og den romantiske 
komedie Simon & Malou (2009). Filmen er baseret på Jens Lapidus’ 
roman af samme navn.

Yusuf (Bora Atlas) er enebarn og lever med sine forældre i et isole-
ret bjergområde. For den lille dreng er den omkredsende skov både 
mystisk og spændende at udforske, når han går sammen med sin far 
på arbejde. Yusufs far er biavler, og drengen kigger beundrende på, 
når faderen omhyggeligt placerer sine hjemmelavede bistader helt 
øverst i de allerhøjeste træer. Nærmest som en erfaren linedanser 
må han gøre sig umage for at indsamle den værdifulde honning. Men 
de stærke bånd mellem far og søn kan ikke forhindre Yusuf i at blive 
betragtet som lidt af en særling i løbet af hans første skoleår. Og en 
dag da faren ikke kommer hjem, beslutter Yusuf for at gå ind i skoven 
på egen hånd.

Honning modtog hovedprisen Guldbjørnen på Berlins fi lmfestival 
tidligere på året. Den tyrkiske instruktør Semih Kaplanoglu har før la-
vet Æg (2007) og Mælk (2008), hvor karakteren Yusuf også er hoved-
person. Han har modtaget ikke færre end 13 priser for sine fi lm, og 
Guldbjørnen er kronen på værket.

snAbbA cAsh honning

thriller drama



46 kino.dk     Juli/August 201046

originAl titel 

The Last Airbender

instruKtør
M. night shyamalan

sKuespillere
noah Ringer
nicola Peltz
Jackson Rathbone
dev Patel

lAnd
UsA

produKtionsÅr
2010

Anime-serien som fi lm premiere

19/8

FOTO © UIP

325
stemmer

90.8%

aCtion

adventure

Vand. Jord. Ild. Luft. I gamle dage var der fred mellem de fi re folkeslag på jorden. 
Avataren - mesteren af de fi re elementer - vågede over freden mellem de fi re riger. 
Kun Avataren var i stand til at betvinge alle fi re elementer, men en dag forsvandt 
han. Så angreb Ildlandet og startede en krig mod de andre tre riger. Sådan har det 
været i 100 år, men nu er der kommet en ny Avatar - en 12-årig luftbetvinger ved navn 
Aang (Noah Ringer) – som er forudbestemt til at genoprette freden og balancen. Hvis 
han altså kan lære at mestre alle fi re elementer. Sammen med en lille gruppe venner 
drager han ud på sin mission for at søge den ældgamle viden og lære alle elementers 
hemmeligheder. Men de bliver skarpt forfulgt af agenter fra Ildlandet, der vil stoppe 
dem, inden Aang er klar til sig opgør med selveste Ildmesteren.

Det er M. Night Shyamalan (manden bag Den sjette sans og The Happening), der har 
påtaget sig at omforme Nickelodeons animationsserie om Aang og hans farefulde 
færd til en actionfi lm. Luftens sidste mester er første af fi re planlagte fi lm i serien.

Luftens sidste mester vises i 3D i udvalgte biografer.

luftens sidste 
mester

se traileren til 
fi lmen lige nu på 
din mobiltelefon 
ved at bruge 
denne 2D kode. 

læs mere på side 19 
om hvordan du gør.
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originAl titel 

Les aventures extraordinaires 
d’Adèle Blanc-sec

instruKtør
Luc Besson

sKuespillere
Louise Bourgoin
Mathieu Amalric
Gilles Lellouche
Jean-Paul Rouve

lAnd
Frankrig

produKtionsÅr
2010

spilletid
105 min.

Luc Bessons nye eventyr premiere

19/8

FOTO © Nordisk Film

adventure

Året er 1912. Adèle Blanc-Sec (Louise Bourgoin), en frembrusende ung journalist, 
skyer ingen midler for at nå sine mål, hvilket inkluderer en rejse til Egypten for at 
tackle mumier i alle former og størrelser. Imens er der panik i Paris. På et museum er 
et 136 millioner år gammelt æg indeholdende en fl yveøgle på mystisk vis klækket, og 
dinosauren spræder skræk og rædsel fra himlen. Men Adéle Blanc-Sec bliver aldrig 
bange, og hendes eventyr afslører mange fl ere ekstraordinære overraskelser.

Adèle Blanc-Sec er baseret på en tegneserie af Jacques Tardi og instrueres af Luc 
Besson, som vi kender for Léon (1994) og Det femte element (1997). På rollelisten 
fi nder vi den smukke Louise Bourgoin (tidligere vejrpige på Canal+), der står over for 
en kometkarriere, men også Mathieu Amalric, der gjorde sig bemærket som skurk i 
James Bond-fi lmen Quantum of Solace (2008).

AdÈle blAnc-sec
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Kassie Larson (Jennifer Aniston) er en ugift, 40-årig kvinde, der lader sig insiminere 
for at blive gravid. Hendes bedste ven Wally (Jason Bateman) taber sæddoneringen 
i en ulykke forskyldt af hæftig druk og han føler sig nu forpligtet til at udskifte den 
med sin egen sæd. Syv år senere har han glemt alt om hændelsen på grund af sin 
fuldskab ved episoden. Han møder sin gamle veninde Kassie, som han ikke har set 
siden dengang, og her møder han hendes søn, der fremviser så mange af hans per-
sonlighedstræk, at han begynder at tro, at han er far til drengen.

The Switch er en romantisk komedie med Jennifer Aniston, der blev verdensberømt 
som Rachel i tv-serien Venner. Jason Bateman slog igennem i Juno i 2007, og Patrick 
Wilson gav den som afdanket superhelt i Watchmen (2009). Den ene af instruktørpar-
ret, Will Speck, har tidligere haft succes med komedien Blades of Glory (2007).

originAl titel 

The switch

instruKtører
Josh Gordon
Will speck

sKuespillere
Jennifer Aniston
Patrick Wilson
Jason Bateman
Juliette Lewis

lAnd
UsA

produKtionsÅr
2010

spilletid
XX min.

the sWitch
Rod i sædprøven premiere

26/8

FOTO © Filmcompagniet

romantik

komedie
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Da Anders gør sig parat til at rejse væk til college, bliver Buzz, Woody og resten af 
hans loyale gamle legetøj forståeligt frustrerede over deres temmeligt usikre fremtid. 
Alle vores venner bringes til et værelse fuld af hæmningsløse unger, som næsten 
ikke kan vente med at hærge deres ’nye’ legetøj. Situationen går fra 0 til kaos på et 
splitsekund, og legetøjet må gøre alt, hvad de kan for at for at hjælpe hinanden, for 
’intet legetøj bliver efterladt’, og pludselig fi nder Barbie sig blussende plastik til ansigt 
med selveste Ken.

Toy Story 3, der er instrueret af Lee Unkrich (medinstruktør på Toy Story 2 og Find 
Nemo), er endnu en omgang legetøjsunderholdning fra Disney og Pixar. De kendte 
fi gurer Buzz Lightyear og Woody mødte hinanden første gang i 1995, hvor Toy Story 
gik over i historien som den første computeranimerede spillefi lm nogensinde.

Filmen vises både med originalstemmer og på dansk, 
og den vises i 3D i udvalgte biografer.

originAl titel 

Toy story 3

instruKtør
Lee Unkrich

dAnsKe stemmer
Thomas eje
Preben Kristensen
Puk scharbau
Anders Bircow

lAnd
UsA

produKtionsÅr
2010

spilletid
103 min.

toy story 3
Buzz og Woody på nye eventyr premiere

26/8

FOTO © Disney Pictures
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92.3%

animation

familiefilm
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se traileren til fi lmen 
lige nu på din 
mobiltelefon ved at 
bruge denne 2D kode. 

læs mere på side 19 
om hvordan du gør.
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Filmen trækker spor fra den brutale hverdag i en afrikansk fl ygtningelejr til den post-
kort-smukke idyl i en sovende dansk provinsby. Anton (Mikael Persbrandt) arbejder 
som læge i en nødhjælpsorganisation 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 
Marianne (Trine Dyrholm), og de prøver nu at vænne sig til et liv uden hinanden. Side-
løbende begynder Antons 10-årige søn Elias (Markus Rygaard) at blive venner med 
den nye dreng i klassen, Christian (William Jøhnk). Dette usædvanlige venskab ud-
vikler sig snart til en foruroligende alliance, som truer med at ødelægge landsbyidyl-
len for altid. 

Hævnen er en fortælling om mennesker, der prøver at gøre det gode, og som kon-
stant må vende den anden kind til - indtil bægeret er fyldt og kun hævntørsten står 
tilbage! En af svensk fi lms største stjerner, Mikael Persbrandt (tv-krimien Beck), spill-
er hovedrollen over for Trine Dyrholm (Lille soldat, 2008) og Ulrich Thomsen (Arven, 
2003). Filmen er instrueret af Susanne Bier, der også stod bag den Oscarnominerede 
Efter brylluppet (2006).

originAl titel 
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susanne Bier
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Kino.dk var det eneste danske medie, der fi k fornøjelsen af at tage til Los Angeles for at 
møde skuespillerne Kristen stewart og Taylor Lautner til en snak om alt mellem himmel 
og jord og selvfølgelig den biografaktuelle The Twilight Saga: Eclipse.

INTERVIEW • KRIsTEN sTEWART & TAYLOR LAUTNER

ord 
stine teglgAArd

foto 
nordisK filmsKøn

heden  

ulven 
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Kristen stewart, der spiller Bella swan i de populære 
Twilight-fi lm, er kendt for at være sky og kejtet up 
close. Hun ankommer i jeans, cardigan og et enkelt hals-
smykke. Før hendes entre gøres det klart, at man ikke 
skal spørge ind til private emner - såsom den påståede 
romance med medspilleren Robert Pattinson. Den 
20-årige verdensstjerne har til tider svært ved at fi nde 
ord og gestikulerer helt vildt, men under det generte 
ydre skinner en venlig og passioneret pige igennem. 

Eclipse er ... mørkere og mere 
uhyggelig end de forrige fi lm. 
Jeg tror især, det skyldes in-
struktøren og naturligvis histo-
riens mere modne natur. Denne 
gang fjerner vi ideen om, at alt 
er perfekt, og hermed ændres 
dynamikken. Den er også mere 
sexet end de andre fi lm. Bella 
og Edward går lidt længere 
denne gang, men uden at af-
sløre for meget, kan jeg godt 
sige, at der sker endnu mere i 
Breaking Dawn ... 

Rollen som Bella har ... udviklet 
mig som skuespiller. Jeg er vok-
set i takt med Bella, og af alle 
karakterer jeg har spillet, er hun 
den, jeg har mest under huden. 
Jeg føler mig meget tilknyttet til 
hende på en yderst personlig 
måde. 

Twilight har gjort mit liv 
meget lettere ... på de om-
råder, som betyder mest for 
mig. Jeg får lov til at lave de 
fedeste ting og arbejde med 
folk, der er så meget bedre end 
mig. Min fremtid ser fantastisk 
ud, og det er pga. Twilight, at 
jeg får de her muligheder. Jeg 
må give afkald på små ting, 
men det er ok. Det ser meget 
skørere ud udefra, end det 
egentlig er. 

Attraktionen ved Twilight er ...  
hvor meget historien fuldstæn-
dig handler om begær og at ville 
have noget... hvilket jeg mener, 
er det mest kraftfulde, man kan 
opleve som kvinde. 

Som kvinde forstår jeg 
godt ... at det er svært at 
vælge mellem to slags kær-
lighed. Jeg kan relatere til 
Bellas usikkerhed. Selvom 
det i sidste ende er Ed-
ward, hun elsker, så er-
kender Bella, at der fi ndes 

forskellige niveauer af kær-
lighed og tiltrækning. 

Platoniske venskaber mel-
lem drenge og piger ... tror jeg 
godt på. Det er det, Bella og Ja-
cob kæmper med i fi lmen. Men 
måske er der altid en side af ven-
skaber, som man ikke snakker 
om? Jeg synes dog, at det ville 
være uacceptabelt, hvis den side 
fandtes i alle ens venskaber med 

drenge... man har jo venner, der 
bare er venner.

De mest omtalte scener fra 
bøgerne ... er altid sjove at fi lme. 
Men de er også skræmmende, 
fordi de betyder så meget for folk. 
Det er heldigvis aldrig blevet en 
byrde, at fansene er så vilde. Man 
gør sit bedste, men det er ikke op 
til os fuldstændig. Alt, jeg har at 
bidrage med, er mig selv. 

Vampyrer er sexede ... fordi 
Stephenie Meyers vampyr per-
fekt symboliserer fortællingen 
om evig kærlighed og livets 
store spørgsmål. Jeg har ikke en 
speciel interesse for vampyrer, 
men jeg holder meget af dem i 
denne her saga.

Når jeg har fri ... laver jeg helt 
almindelige ting som at lytte til 
musik og læse bøger ... og så 
lærte jeg at strikke, mens jeg la-
vede New Moon. Men jeg keder 
mig, når jeg ikke arbejder. Jeg 
tænker straks: ”Hvad laver jeg 
med mit liv?”

Når Twilight er slut ... er det en 
kæmpe del af mit liv der slutter. 
Det her er bare så massivt og 
har ændret mit liv fuldstændig. 
Jeg har også mødt nogle af mine 
bedste venner på de her fi lm, 
men alt det får jeg heldigvis lov 
til at holde fast i. Men det faktum, 
at jeg en dag aldrig igen skal ytre 
en sætning som Bella, eller bære 
hendes kostume igen, det er trist!

Breaking Dawn i to dele ... er 
den bedste løsning. Jeg er per-
sonligt glad for det. Det kan lade 
sig gøre at lave den i én, men det 
ville være smertefuldt at fjerne så 
meget. Jeg ser også frem til at 
være mindre ubehjælpsom i de 
sidste fi lm. Når man spiller Bella, 
føler man sig tit hjælpeløs. Jeg 
glæder mig til at sparke mere røv! 

”det faktum, at 
jeg en dag aldrig 
igen skal ytre 
en sætning som 
bella, eller bære 
hendes kostume 
igen, det er 
trist!”
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TAYlor 
lAutner
Modsat sin kvindelige medspiller virker Taylor Laut-
ner, der spiller varulven og bedstevennen Jacob Black, 
mere medietrænet. Den ikke særligt høje, men utroligt 
muskuløse 18-årige dreng ved, hvordan man skal svare 
på et spørgsmål og virker helt fattet og fuld af overskud. 
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”man får det helt 
dårligt, når fans 
græder, så man rører 
ved dem for at trøste 
dem, men så går de 
helt grassat.”

For fyrene er Eclipse ... fuld af ac-
tion. Det er faktisk en slags krigs-
fi lm. Jacob, eller i hvert fald hans 
ulv, bliver mere en slags actionhelt i 
denne fi lm. Det var virkelig ærgerligt 
for mig, at Jacob altid er ulv under 
slagene, for jeg fi k ikke lov til at lave 
så mange stunts som de andre.

For pigerne er Eclipse ... fuld af 
romantik, idet Edward og Jacob 
slås om Bella. De er dog i sidste 
ende nødt til at stå sammen. Vi ind-
ser nemlig, at dette er den eneste 
mulighed for at redde Bella.  

Instruktøren David Slade ... har 
ikke ændret for meget. Han ved jo, 
ligeså vel som vi gør, at fansene vil se 
karakterer fra bøgerne. Han tilførte 
dog noget mørke og maskulinitet, 
hvilket var perfekt til denne fi m. 

Skulle jeg vælge mellem at være 
vampyr og varulv ... ville jeg vælge 
varulven. Det er bestemt ikke en 
velsignelse at blive til en ulv, men 
de er mere nuttede og virker mere 
menneskelige end vampyrerne. De 
har trods alt en puls. 

Kysset mellem Bella og Jacob 
... var vildt at fi lme. Der er faktisk to 
kys. Det første ender med, at Bella 
slår mig. Det var akavet at prøve at 
kysse på en, der ikke kysser tilbage. 
I den anden scene er hun mere vil-
lig, og det foregår på toppen af et 
bjerg med den smukkeste udsigt ... 
Det bliver en fantastisk scene.

Teltscenen var ... intens, men 
også sjov at lave. Nok fordi den 
er SÅ intens. Det er en virkelig fed 
scene, og det er første gang, Ed-
ward og Jacob får lov til at tale or-
dentlig med hinanden. De åbner op 
over for hinanden i den scene.

Det bedste ved Bella er ... at 
hun er simpel og ikke lader som 
om, hun er en anden, end hun er 
- hverken over for Edward eller Ja-
cob. Kristen minder helt sikkert om 
Bella. Hun er bare sig selv, og hun 
er ret fantastisk.

Det svære ved Twilight er ... at 
man er under et pres, fansene for-
venter meget, og man vil gerne leve 
op til deres forventninger. Vi gør alt 
for dem, og vi ved, at det er deres 
skyld, at der overhovedet kommer 
en tredje fi lm. Vores fans er utroligt 
loyale og støttende.

Små piger, der er forelskede i 
Jacob ... er da bare godt! Noget af 
det fedeste ved den her franchise 
er, at vores målgruppe er så bred. 
Det spænder fra børn til voksne 
damer. 

Fans ... viser deres passion på 
vidt forskellige måder. De unge 
piger er skrigerne, nogle græder, 
og nogle besvimer. Der er forskel-
lige slags niveauer af fan-passion, 
når det kommer til Twilight. Første 
niveau er skrig, andet er gråd og 
så besvimelse. Man får det helt 
dårligt, når fans græder, så man 
rører ved dem for at trøste dem, 
men så går de helt grassat.

Mellem optagelserne ... laver 
vi underlige ting. Jeg lærte fx at 
fange vindruer med munden. 
Kristen er god til at kaste, og jeg 
griber virkelig godt. Det gik fra en 
bold til en vindrue... og snart blev 
vi kreative og kastede vindruer 
over bygninger osv. Jeg er lidt af 
en spasmager, men jeg prøver at 
styre mig.

Papparazzier... hører med til job-
bet. Der er både fordele og ulem-
per ved det her job, men for mig 
er der langt fl ere gode ting, der 
opvejer de dårlige, så jeg tager 
dem gerne.

Hvis jeg ikke var skuespiller 
... ville jeg realistisk set gå i high 
school og spille football. 

I fremtiden ... tror jeg, at jeg vil 
blive mindre muskuløs og søge 
nye slags roller. Jeg elsker action-
fi lm, men jeg vil gerne udfordre 
mig selv i fremtiden. Til sommer 
glæder jeg mig fx til at fi lme en 
thriller med titlen Abduction. 

Når Twilight er overstået ... bliver 
jeg helt sikkert ked af det. Vi er ble-
vet så tætte venner, og vi har haft 
det sjovt. Men jeg tror på, at vi kan 
holde kontakten ved lige og se 
hinanden derefter.

Breaking Dawn bliver... en 
udfordring eller i hvert fald 
meget interessant. Jeg er lidt 
nervøs for nogle af de ting, 
Jacob oplever i Breaking 
Dawn, men jeg har ikke set 
et manuskript eller noget. 
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første optrÆden Saw (2004)

sKuespiller Tobin Bell

Kendetegn og bAggrund 
Excellerer i udspekulerede, sadistiske 
torturmetoder, der sætter ofret på en ul-
timativ prøve. Jigsaw bruger en dukke i 
videofilm som dække over sig. Jigsaw er i 
virkeligheden civilingeniøren John Kramer, 
der lider af dødelig cancer.

første optrÆden Scream (1996)

sKuespiller Roger L. Jackson (stemme), 
flere skuespillere

Kendetegn og bAggrund 
Bærer sort kappe og fastelavnsmaske, der 
ligner personen på Edvard Munchs maleri 
skriget. Forskellige personer indtager rol-
len som Ghostface, som derfor er svær at 
gennemskue og fange.

første optrÆden Ringen (1998)

sKuespiller Rie Ino’o

Kendetegn og bAggrund spøgelset 
af en ung pige, der iført en hvid kjole, langt, 
sort hår og ligbleg hud i bogstaveligste 
forstand skræmmer livet af sine ofre, når de 
ser et særligt videobånd. Hendes mest mod-
bydelige måde at myrde sine ofre på er ved 
decideret at kravle ud af tv-skærmen.

første optrÆden 
I Know What You Did Last Summer (1997)

sKuespiller Muse Watson

Kendetegn og bAggrund Bærer en 
fiskers regnslag og bruger en fiskekrog som 
mordvåben. The Fisherman hedder rigtigt 
Ben Willis, en fisker, der mistede sin datter i 
en ulykke, og som herefter bliver kørt ned af 
fire teenagere. Han dør ikke, men begynder 
at stalke og myrde dem.

jigsawghostface sadako yamamura

the fisherman

0809 07

10

I forbindelse med premieren på A Nightmare on Elm 
Street, hvor Freddy Krueger skræmmer livet af teenage-
re og biografpublikum, præsenterer kino.dk de 10 uhyg-
geligste mordere i gyserfilm nogensinde. Lad blodbadet 
begynde. advarsel Indeholder spoilers

Top 10 
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første optrÆden 
A Nightmare on Elm Street (1984)

sKuespiller Robert Englund, 
Jackie Earle Haley

Kendetegn og bAggrund Brændt an-
sigt, blød hat, røde og grønne striber på 
blusen og en handske med knive som kløer. 
Freddy blev brændt levende pga. pædofi li-
anklager og slår nu teenagere ihjel i deres 
drømme, så de også dør i virkeligheden.  

første optrÆden Det Onde (1990)

sKuespiller Tim Curry

Kendetegn og bAggrund Dræber-
klovn, som spiser børn og udnytter deres 
værste frygt som våben. Pennywise er inkar-
nationen af det onde, og hans endelige mål 
er en gruppe på syv børn. stammer oprin-
deligt fra stephen Kings roman fra 1986, 
hvor ondskaben også går under navnet Ro-
bert ”Bob” Gray.

første optrÆden 
Maskernes nat (1978)

sKuespiller Flere

Kendetegn og bAggrund Bærer en 
halloween-maske og knive som våben. Myr-
dede sin søster som seksårig, hvorefter han 
blev spærret inde på en lukket afdeling. som 
voksen slipper han fri, klar til at lemlæste 
byens teenagere.

første optrÆden 
Motorsavs-massakren (1973)

sKuespiller Gunnar Hansen

Kendetegn og bAggrund Korpulent 
slagter med maske af menneskehud og en 
hammer eller motorsav som våben. Nasty fyr 
og den mest skræmmende af alle slasher-mor-
dere. Den virkelige seriemorder Ed Gein skulle 
eftersigende være inspiration for Letherface. 

første optrÆden Fredag den 13. (1980)

sKuespiller Flere

Kendetegn og bAggrund Iført ishock-
eymaske myrder Jason Voorhees teenagere, 
der overnatter ved Camp Crystal Lake. Jason 
er overmenneskelig stærk og næsten umulig 
at slå ihjel, hvilket betyder, at han nu har op-
trådt i 12 fi lm. I den første fi lm er Jason kun 
med som barn, men fi lmen lægger grundste-
nen for hans fremtid som seriemorder.

første optrÆden Barneleg (1988)

sKuespiller Brad Dourif

Kendetegn og bAggrund Morderen 
Charles Lee Rays sjæl bliver overført til en 
såkaldt Good Guy-dukke, som nu bruger sin 
tid på at løbe efter børn med slagterknive.  I 
alt fem fi lm om dræberdukken er det blevet 
til, hvor de fi re efterfølgere er blevet mere 
og mere humoristiske.

freddy Krueger

pennywise michael myers leatherface

jason voorheeschucky
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et er ganske sigende, at 
interviewet med Susanne 
Bier foregår på Café Jor-
den Rundt i København. 

For det er en verdensdame af 
kaliber, der er tale om. Hun har 
optaget fi lm i Sverige, USA, In-
dien, Afrika og selvfølgelig Dan-
mark, og hun lægger selv ud 
med at sige, at hun er fascineret 
af, at verden er blevet mindre.

I hendes kommende fi lm Hævnen 
spiller svenske Mikael Persbrandt 
en læge, der arbejder for bedre 
forhold i Afrika, og som på den 
konto har svigtet sin kone (Trine 
Dyrholm). Ulrich Thomsen er 
manden, der mister sin hustru, og 
hvis søn (William Jøhnk Nielsen) 
søger en form for hævn over sin 
mors død.

Hvordan fi k du idéen til fi lmen?
”Anders Thomas Jensen og jeg 
havde diskuteret idyllens skrø-
belighed. Danmark er på mange 
måder sammenlignet med 
mange andre steder i verden et 
idyllisk samfund, både lands-
skabsmæssigt og i alle mulige 
andre sammenhænge. Vi dis-
kuterede, hvad der skulle til for at 
smadre den idyl. Ud fra det beg-
yndte vi så at snakke om, hvem 
den mest uskyldsfulde forbryder, 
ville være. Det er selvfølgelig et 
barn.”

dygtige børneskuespillere
De to børn i fi lmen, William Jøhnk 
Nielsen og Markus Rygaard, spil-
ler vigtige roller i historien, og 
som tilskuer bliver man draget af 
deres skuespil, som er på højde 
med de voksnes. Men det me-
ner Susanne Bier, at der en helt 
naturlig forklaring på:
”Talenfulde børneskuespillere 
er ligesom voksenskuespillere 
bortset fra, at de er mindre arti-
kulerede og har et mindre erfa-
rent sprog over for, hvad de skal 
beskrive. Men hvis de er dygtige, 
kan de let forestille sig ting og 
leve sig ind i følelser. Og det er jo 
det eneste, det kræver af skue-
spilleren.”

Var det svært at fi nde de to børn?
”Ja, vi lavede en stor casting. 
Drengene skulle have god kemi, 
fordi de skulle jo være venner i 
fi lmen.”

Hvordan kom hævn som tema 
med i fi lmen?
”Hævn er et begreb, der langsomt 
har sneget sig ind og er blevet en 
normal del af vores sprogbrug de 
seneste ti år. Det er blevet helt 
almindeligt, at hvis man føler sig 
uretfærdigt behandlet, så tænker 
man på hævn og i nogle situ-
ationer, så agter man også at ud-
føre det. På en eller anden måde 
er jeg meget fascineret af, at det 

sUsAnne Bier

verdensdAme

d

ord 
dAniel bentien
foto 
robin sKjoldborg

biers filmKArriere

•  Afgangsfi lmen fra Den Danske 
 Filmskole var De saliges ø fra 1987

•  slog bredt igennem med Den 
 eneste ene i 1999, der solgte   
 843.284 billetter

•  Blev Oscarnomineret for fi lmen   
 Efter brylluppet

•  Har i alt instrueret 13 fi lm inkl.   
 Hævnen

tre sommerfilm 
susAnne bier glÆder sig til

• The Killer Inside Me
• When You’re strange
• Inception

hævn er et 
begreb, der 
langsomt har 
sneget sig ind og 
er blevet en 
normal del af 
vores sprogbrug 
de seneste ti år.

susanne Bier om hævn

“

er blevet et accepteret begreb.”

Hvad synes du selv om hævn?
”Jamen, det skulle gerne fremgå 
af fi lmen. Men jeg er ikke entydig. 
Jeg kan godt forstå driften mod 
hævn. Men som det fremgår af 
fi lmen, mener jeg ikke, at det er 
den mest hensigtsmæssige eller 
sunde løsning.”

Du bevæger dig i nogle af de 
samme temaer om familieforhold 
og hjælpearbejde i udlandet som 
din Oscarnominerede Efter Bryl-
luppet (2006). Er det bevidst?
”Med historier tænker man ikke: 
’Hvad handlede den sidste om? 
Nu skal den nye handle om det 
og det’. Men det er klart, at man 
er optaget af visse typer men-
nesker og visse situationer. Jeg 
er ret optaget af den måde, vores 
verden er blevet mindre på - og 
hvordan forskellige elementer på-
virker hinanden.”

Flere af dine fi lm handler om 
komplekse følelser, især inden 
for familien. Er det noget, du er 
meget optaget af?
”Jeg tror ikke, at jeg har lavet en 
fi lm, som ikke på en eller anden 
måde handler om familie. Så jeg 
går ud fra, at det afslører, at jeg 
er meget optaget af familie. Men 
jeg synes også, at Hævnen er 
anderledes. Den er mere brutal... 

susanne Bier er en af Danmarks mest beundrede og succesrige 
instruktører med både danske, svenske og amerikanske fi lm på 
cv’et. I august er hun aktuel med fi lmen Hævnen, som kino.dk 
fi k sig en snak med den 50-årige Bier om.
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mere voldsom i energien.”

Har den været anderledes at lave 
end dine tidligere fi lm?
”Jeg vil sige det sådan, at det 
bliver sjovere og sjovere at lave 
fi lm. Nok fordi man bliver mere 
og mere tryg med mediet og føler 
sig fri.”

dansker i hollywood
Verdensdamen Susanne Bier 
tog i 2007 til Hollywood for at 
instruere sin første amerikan-
ske fi lm, Things We Lost in the 
Fire, med Halle Berry og Beni-
cio Del Toro. Så hvad er den 
største forskel på at arbejde i 
Danmark og USA?
”Man er mere autonom i Dan-
mark. Man har som instruktør 
en helt anden magt. Man har det 
sidste ord. Det er den teoretiske 
forskel, men jeg synes egentlig 
ikke, at forskellen var så stor. 
Jeg havde ret meget frihed.”

”Og så er det meget store hold, 
men de er yderst effektive. Jeg 
følte ikke som instruktør, at for-

skellen var så stor ved de ting, 
der betyder noget. Altså når 
det kommer til at få scenerne 
til at fungere og med hensyn til 
historien. I Danmark er det let-
tere lige at finde på en scene 
uden at fortælle nogen om det 
og hurtigt optage den, for det 
er nogle lidt tungere systemer, 
der skal flyttes i USA. Men jeg 
oplevede det aldrig som et 
problem. Jeg kan godt lide det 
derovre.”

Du skulle eftersigende være til-
knyttet et projekt med Kate Win-
slet og Bradley Cooper. Kan du 
fortælle mere om det?
”Det bliver ikke til noget. Det skyl-
des, at Kate Winslet skulle skilles 
og derfor blev hyllet ud af den. 
Mange amerikanke projekter bliv-
er ikke til noget. De er lidt ligesom 
korthuse - så fjerner man et kort, 
og så sker der en hel masse. Men 
så kan man måske reetablere på 
et senere tidspuntk.”

Hvad arbejder du så på nu?
”Jeg er stadig tilknyttet det 

samme projekt. Og så er jeg ved 
at skrive en romantisk komedie 
med Anders Thomas Jensen, 
som jeg er meget begejstret for.”

Hvad synes du om den amerikan-
ske udgave af din Brødre (2004), 
som kom til at hedde Brothers 
(2009)?
”Jeg var faktisk glædeligt over-
rasket. Jeg var meget nervøs, 
da jeg så den sammen med min 
agent og produceren. Den er an-
derledes, men den er bestemt 
ikke dårlig.”

Følte du det som et klap på 
skulderen, at din fi lm er blevet 
genindspillet i USA?
”Ja, det gjorde jeg. Og jeg var 
meget glad for, at alle de store 
anmeldere sagde, at de bedre 
kunne lide min. Ha, ha! Det pas-
sede mig rigtig godt. De kunne 
rigtig godt lide fi lmen, men de 
kunne bedre lide min.”

om vAlget Af sKuespillere

mikael persbrandt (Anton)
”Jeg ville gerne have Mikael Pers-
brandt, så er det lige meget, om han 
er svensker eller dansker.  Jeg synes, 
at han har en fascinerende blanding 
af, at han er udpræget maskulin og 
dybt emotionel. Jeg kunne godt lide 
tanken om en hårdtslående idealist 
med masser af tatoveringer.”

trine dyrholm (marianne)
”Hun er vildt sexet samtidig med, at 
hun har noget brutalt over sig. Og 
så passede hun rigtig godt sammen 
med Mikael. De var skønne som 
et par. Trine er ikke forfængelig, 
samtidig med at hun er lækker. Der 
er scener i fi lmen, hvor hun er enormt 
vred, men hendes bevægelser er i 
andre scener rigtig fi ne.”

ulrich thomsen (claus)
”Jeg havde lyst til at lave noget 
med Ulrich, hvor han er enormt 
følsom, hvor der er en anden form 
for blødhed over ham, som jeg ved 
han har, men som han sjældent viser. 
Det skyldes, at han har noget klas-
sisk fi lmstjerne over sig - en klassisk 
maskulinitet. Jeg kan ikke huske at 
have set ham i noget, hvor man ser 
ham i den sårbare rolle. Det havde 
jeg lyst til. Derudover synes jeg altid, 
at han er spændende at se på.”
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sommerens FAmilieFilm

buzz lightyeAr 
vs. shreK
buzz lightyeAr 

 shreK
sommerens to største animationsfi lm er uden 
tvivl Shrek den Lykkelige og Toy Story 3. Vi har 
stillet to af de vigtigste karakterer fra fi lmene 
over for hinanden til en dyst på kendetegn. 
Lad kampen begynde.

BUZZ liGHTYeAr

stemme
Engelsk: Tim Allen, dansk: Thomas Eje

Kendetegn
Legetøj iklædt astronaut-uniform

bedste ven
Cowboy-dukken Woody

KÆreste
Cowgirl-dukken Jessie

fAmilie
Far: Kejser Zurg 
(i stil med Star Wars’ Luke skywalker og Darth Vader)

hjem
Drengen Anders’ værelse, UsA

vÅben og redsKAber 
Kan skyde laser ud af håndleddet, har et bælte fyldt med 
gadgets såsom en snor og en blå beskyttelsesstråle. Har 
desuden indbyggede vinger og en række knapper, som får 
ham til at sige heltemodige sætninger.

personlighedstrÆK og historie
Kæk og selvsikker. Buzz er overbevist om, at han ikke er 
et legetøj, men at han arbejder for den intergalaktiske al-
liance star Command, der har til opgave at bekæmpe den 
onde Kejser Zurg. Det går dog op for Buzz, at han er et 
legetøj, efter han opdager, at han er lavet i Taiwan.

optrÆder i ...
Toy Story (1995), Toy Story 2 (1999), Toy Story 3 (2010), 
tv-serien Buzz Lightyear of Star Command (2000-08).
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sHreK

stemme
Engelsk: Tim Allen, dansk: Thomas Eje

Kendetegn
stor og grøn trold

bedste ven
Æslet

KÆreste
Fiona

fAmilie
svigerfar: Kong Harold, svigermor: 
Dronning Lillian, trolde-trillinger

hjem
sump i Kongeriget Langt Langt Borte

vÅben og redsKAber 
Ingen, men besidder stor fysisk styrke

personlighedstrÆK og historie
Den grønne trold vil egentlig helst være gnaven og passe 
sig selv i sin sump, men efter at have mødt Fiona må han 
ændre sit syn på tingene. Fiona lærer ham også at tænke 
mindre selvisk.

optrÆder i ...
Shrek (2001), Shrek 2 (2004), Shrek den Tredje (2007), 
Shrek den Lykkelige (2010).

3d
OG VI TALER DANsK
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fAmilie-Kino

mød

I Bølle-Bob - Alle tiders helt forsøger den unge 
Bølle-Bob at redde sin skole ved at opsætte 
en musical. Kino.dk fangede den unge fyr i en 
pause mellem sang, dans og narrestreger.

Hvor gammel er du?
Jeg er gammel nok til at lave bal-
lade, når jeg vil det, og ung nok til 
at være en sød dreng, når det kan 
betale sig.

Hvordan opstod dit kælenavn 
Bølle-Bob?
Det forstår jeg heller ikke. Jeg 
synes, de skulle kalde mig Søde-
Bob eller Kloge-Bob, men det er 
der ingen, der gør. 

Hvad er din hobby?
At ligge på ryggen med et 
græsstrå i munden og kigge op 
på himlen og få gode ideer. 

Har du et særligt talent?
Ja, men det kommer ikke dig ved. 
Men det er ikke at rydde op! 

Hvem er din bedste ven?
Leslie og Lasse tror begge to, det 
er dem. Men hvis du kan holde på 
en hemmelighed, så er det altså 
Lisemette.

Hvad er det første, du ville gøre, 
hvis du vandt en million kroner? 
Jeg ville ikke sige det til nogen. 
Så ville jeg købe verdens største 
is, og det vil jeg også gøre, hvis 
jeg ikke vinder en million.

Hvad er den vildeste nar-
restreg du nogensinde har 
lavet?
Jeg har aldrig lavet nogen 
narrestreg. Jeg er bare mig 
selv og får sjove ideer, og det 
kalder folk at lave narrestreger.

Hvad er dit 
yndlings dyr?
Elefanten, fordi den er så 
kæmpestor og aldrig bruger 
sine kræfter på at gøre nogen 
fortræd.

Hvorfor er de voksne 
så kedelige?
Fordi de har så travlt med at tjene 
en masse penge, så de kan bruge en 
masse penge på kedelige ting.

Hvad vil du gerne 
være, når du bliver 
voksen?
Skra ldemand 
eller atomfysiker, 
det er lige meget, 
bare jeg kan blive 
ved med at være mig 
selv. Jeg vil gerne blive 
voksen udenpå og være 
barn indeni.

bølle
bob

 forsøger den unge 
Bølle-Bob at redde sin skole ved at opsætte 
en musical. Kino.dk fangede den unge fyr i en 
pause mellem sang, dans og narrestreger.

Hvad er den vildeste nar-
restreg du nogensinde har 

Jeg har aldrig lavet nogen 
narrestreg. Jeg er bare mig 
selv og får sjove ideer, og det 
kalder folk at lave narrestreger.

yndlings dyr?
Elefanten, fordi den er så 
kæmpestor og aldrig bruger 
sine kræfter på at gøre nogen 

Hvorfor er de voksne 
så kedelige?
Fordi de har så travlt med at tjene 
en masse penge, så de kan bruge en 
masse penge på kedelige ting.

Hvad vil du gerne 
være, når du bliver 

Skra ldemand 
eller atomfysiker, 
det er lige meget, 
bare jeg kan blive 
ved med at være mig 
selv. Jeg vil gerne blive 
voksen udenpå og være 

bølle
bob

foto © Lars Høgsted
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det 
dAnsKe 

hold bAg 
SHREK 

DEN 
LYKKELIGE 

sommerens Andre fAmiliefilm

Andre film 
for hundeelsKere

To af sommerens familiefi lm har hunde i hovedrollerne. I Marmaduke følger vi en kæmpestor Gran Danois 
med rejsefeber, mens schæfer-helten fra Hund og kat imellem: Kitty Galores hævn kommer i 3D. 

• Lassie vender hjem (1941)
• Lady og vagabonden (1955)
• 101 Dalmatinere - Hund og hund imellem (1961)
• Ulvehunden (1991)
• Beethoven (1992)

Jan gintberg 
Æslet

 
mille h. lehfeldt 

Fiona

thure lindhardt 
Rumleskaft

amin Jensen 
shrek

kristian boland 
Den bestøvlede kat

dAnsKe 
hold bAg 

SHREK 

LYKKELIGE 

sommerens Andre fAmiliefilm
To af sommerens familiefi lm har hunde i hovedrollerne. I 
med rejsefeber, mens schæfer-helten fra 

Jan gintberg

mille h. lehfeldt

thure lindhardt 

amin Jensen

kristian boland
Den bestøvlede kat

vi tAler
dAnsK

vi tAler
dAnsK
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udgivelser

Johnny depp i Burton-land

Alice i eventyrlAnd

mÅnedens udgivelse

info

originAl titel 

Alice in Wonderland

instruKtør
Tim Burton

sKuespillere
Johnny depp
Mia Wasikowska
Helena Bonham Carter
Anne Hathaway
Christopher Lee

lAnd
UsA

produKtionsÅr
2010

spilletid
108 min.

eKstrA mAteriAle

• Effekter i Eventyrland
• At fi nde Alice
• Den Gale Hattemager

billetsluger

Alice i Eventyrland er Tim Burtons mest succesrige fi lm. 
Den har indspillet over en millard dollars på verdens-
plan, hvilket gør Alice i Eventyrland til den femtemest 
indtjendende fi lm nogensinde. I Danmark ser det også 
fornuftigt ud for Tim Burton og co., og et pænt stykke 
over 300.000 billetter er solgt. Om det er Johnny Depps 
star quality, den klassiske historie af Lewis Carroll eller 
brugen af 3D, der har gjort fi lmen populær, ligger hen i 
det uvisse, men en succes det er den.

nYe UdGiVelser

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

Tim Burton er kendt for særegne, gotiske fortællinger som Edward Saksehånd (1990) og Sleepy 
Hollow (1999), og med sin fortolkning af Lewis Carrolls klassiske bøger Alice in Wonderland og 
Through the Looking Glass and What Alice Found There genforenes han for syvende gang med 
Hollywood-stjernen Johnny Depp.

Der er både dansk tale og den originale version på dvd og Blu-ray. Filmen udkommer i en deluxe 
udgave med dvd, Blu-ray og en digital kopi til rejsen.

også på

Månedens dvd /blu-rAy

udgivelse

er ude

Adventure/
fAmiliefilm/fAntAsy
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John Travolta spiller hovedrollen over for Jona-
than Rhys Meyers. Meyers har en passion for sit 
bijob som kontaktperson til CIA. Han bliver lyk-
kelig, da han tilbydes et ægte agentjob, lige indtil 
han møder sin nye makker (Travolta), en skydegal, 
våbenbegejstret specialagent, som er i Paris for 
at stoppe et terrorangreb. Superstjernen Travolta 
er kendt fra bl.a. Face/Off (1997) og Kapring af 
Metro 1 2 3 (2009).

Den midaldrende, selvudslettende Vagns 
(Kristian Halken fra Kærestesorger, 2009) liv 
er gået totalt i stå. På den årlige fodboldtur til 
Sverige bliver Vagn glemt på en tankstation, 
men forsøger selv - modvilligt hjulpet af den 
kiksede tankstationsrøver, John (Robert Han-
sen, Anja og Viktor-filmene) - at indhente bus-
sen. Instrueret af Nikolaj Steen, som debut-
terer med Oldboys.

Den unge og smukke K (Sonja Richter) plages af 
en tilbagevendende drøm om en fremmed mand. 
På en arbejdsrejse som modefotograf møder hun 
manden fra sin drøm. Og hendes ellers perfekte 
liv med sin elskede Johan (Michael Nyqvist), de-
res fællesbarn og et succesfuldt job trues af en 
skæbnesvanger og mystisk dragende forelskelse 
mellem to fremmede mennesker. Filmen er instru-
eret af Per Fly, der også lavede Bænken (2000), 
Arven (2003) og Drabet (2006).

Valentine’s Day er en stjernespækket romantisk 
komedie af instruktøren bag Pretty Woman. Den 
foregår på den romantiske helligdag, hvor for-
skellige mennesker mødes i Los Angeles. Nogle 
er allerede kærester, mens kærligheden opstår 
mellem andre. Med bl.a. Julia Roberts, Shirley 
MacLaine, Jessica Alba, Jessica Biel, Bradley 
Cooper

I 1962 er verden optaget af Cuba-krisen og 
truslen mod verdensfreden. George Falconer 
(Colin Firth), en 52-årig universitetsprofessor, 
har svært nok ved bare at overskue sit eget liv, da 
hans elskede partner Jim (Matthew Goode) dør. 
A Single Man er instrueret af modeskaberen Tom 
Ford, og Colin Firth blev Oscarnomineret for sin 
hovedrolle.”

Jeff Bridges modtog dette års Oscar for sin 
hovedrollepræstation som den afdankede coun-
trymusiker Bad Blake, der har levet et hårdt live 
med sprut og lidt for mange ægteskaber. Han får 
dog fornyet energi, da han møder en journalist 
(Maggie Gyllenhaal), som vil afdække manden 
bag musikken.

from pAris 
With love

oldboys

Kvinden der drømte 
om en mAnd

vAlentine’s dAy

A single mAn

crAzy heArt

også på

også på

også på

. Meyers har en passion for sit 
bijob som kontaktperson til CIA. Han bliver lyk-
kelig, da han tilbydes et ægte agentjob, lige indtil 

oldboys

top 10
mest solgte film 

pÅ blu-rAy i uge 25

se mere pÅ blocKbuster.dK

udgivelse

13/7
udgivelse

27/7

udgivelse

27/7
udgivelse

20/

udgivelse

20/7

udgivelse

20/7

 1 WolfmAn

 2  prinsessen og frøen

 3  the roAd

 4  sherlocK holmes

 5  AvAtAr

 6  dAybreAKers

 7  bAd lieutenAnt: port of cAll neW orleAns

 8  did you heAr About the morgAns

 9  the tWilight sAgA: neW moon

10  up in the Air

også på
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Tyskland, 1913, lige før Første Verdenskrig. Det 
er historien om børn og teenagere i det lokale 
kirkekor, som er styret af landsbyens skolelærer. 
Mystiske uheld sker og tager gradvist form af et 
strafferitual. Men hvem står bag? Filmen er in-
strueret af Michael Haneke, (Skjult, 2005). Det 
hvide bånd modtog den prestigefyldte hovedpris 
i Cannes 2009, De Gyldne Palmer.

I det romantiske drama Remember Me spiller 
Robert Pattinson fra Twilight-fi lmene Tyler, en 
rebelsk ung mand i New York City, som har et 
anstrengt forhold til sin far (Pierce Brosnan), 
siden en tragedie splittede familien. Filmen har 
også Oscarvinderen Chris Cooper (Orkidétyven, 
2002) og Oscarnominerede Lena Olin (Chocolat, 
2000) på rollelisten.

Perseus (Sam Worthington), der er født af en gud, 
men opfostret af et menneske, ser sig ude af stand 
til at redde sin familie fra den hævngerrige gud fra 
underverdenen, Hades (Ralph Fiennes). Perseus 
melder sig frivilligt til en farlig mission for at be-
sejre Hades, før denne erobrer magten fra Zeus og 
dermed slipper helvedet løs på jorden. Clash of the 
Titans er også med danske Mads Mikkelsen.

Den fi re gange Oscarvindende Clint Eastwood 
står bag kameraet på Invictus, som fortæller den 
sande historie om, hvordan Nelson Mandela (Mor-
gan Freeman) fi k hjælp af holdkaptajnen på Syd-
afrikas rugbyhold Francois Pienaar (Matt Damon) 
til at forene deres land. Både Freeman og Damon 
blev Oscarnominerede for deres roller ved uddelin-
gen i år.

det hvide bÅnd

remember me

Andre sTÆrKe 
titler i sommeren

clAsh of 
the titAns

invictusogså på
også på

I det romantiske drama 
Robert Pattinson

remember me

udgivelse

27/7

udgivelse

10/8
udgivelse

24/8

udgivelse

17/8

også på

udgivelse

10/8

Alting bliver 
godt igen

Filminstruktøren Jacob Falk (Jens Albinus) 
fl ygter fra et selvforskyldt biluheld i frygt for 
konsekvenserne for hans kommende fi lm og 
adoption af en lille søn. Dagen efter opdager 
Falk, at manden, han kørte ned, gemmer på en 
eksplosiv hemmelighed, som vil kunne vælte 
regeringen. Alting bliver godt igen er en mere 
bredt appellerende fi lm fra den danske kunst-
fi lmsinstruktør Christoffer Boe, der slog igen-
nem med Reconstruction i 2003.

Med to måneders udgivelser at dække er det umuligt at nå omkring 
alle de spændende titler. For eksempel er fi lmen om frihedskæmperen 
Max Manus på gaden den 13. juli. Animationsfi lmen Planet 51 ud-
gives den 10. august, komedien Date Night den 17. august, samme 
dag som den franske Koncerten udkommer på dvd.

Instruktøren Spike Jonze (Being John Malkovich, 
1999) har i samarbejde med forfatteren Maurice 
Sendak fi lmatiseret en af verdens mest elskede 
bøger, Where the Wild Things Are. En klassisk hi-
storie om barndommen og de steder vi opfi nder for 
at fi nde ud af den verden, vi lever i. 

Where the Wild 
things Are

også på

udgivelse

10/8
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KvAlitetsfilm til din 
plAystAtion 3
sony præsenterede under Cannes Filmfestivalen et nyt samarbejde, 
der lukker op for streaming af kvalitetsfi lm til Playstation 3

navnet mubi

mubi hed til at begynde med au-
teur efter det franske begreb for en 
instruktør, der sætter sit personlige 
præg på en fi lm (lars von trier er 
fx en auteur). men dette navn blev 
ændret til mubi, fordi det er lettere 
at huske, men vil ikke miste auteur-
integriteten. derudover er mubi et 
mere internationalt navn.

Kino.dk var til stede ved præsentationen 
af et nyt samarbejde mellem Sony og 
MUBI, der er et online fi lmbibliotek, 
hvor man kan streame kvalitetsfi lm. 
Med kvalitetsfi lm menes anmelderroste, 
anerkendte fi lm fra hele verden - både 
nye og klassiske. Derved bliver PlaySta-
tion 3 platform for en ny tjeneste, som 
er planlagt til at komme til Danmark til 
efteråret 2010.
Med til præsentationen var Andrew 
House, der er europæisk direktør for 
Sony, Efe Carkarel fra MUBI, Hen-
gameh Panahi fra fi lmselskabet Cel-
luloid Dreams og endelige den franske 
instruktør Agnès Varda.

det bedste inden for kvalitetsfi lm
Andrew House fortalte om sin ambition 
med samarbejdet: ”PlayStation 3 skal være 
højkvalitets all around underholdning. Det 
er en ny service, der bliver gratis at down-
loade, som skal være det bedste inden for 
klassisk og independent fi lm. Derfor har vi 
lavet et samarbejde med MUBI.”
Som det ser ud nu, bliver der fl ere for-
skellige måder at streame fi lmene på. 

Man kommer til at kunne væge pay-
per-view, hvor man betaler for hver fi lm, 
man vil streame. Derudover kommer 
der til at være en abonnementsordning, 
hvor man betaler et fast beløb og frit 
kan streame fi lm fra sin PlayStation 3. 
Priserne vil være forskellige fra land til 
land, men ingen af de tre direktører ville 
ud med en konkret pris. 

facebook og twitter
MUBI til PlayStation 3 bliver en god 
måde at få set nogle hidtil ukendte klas-
sikere og en måde at introducere et nyt 
publikum for en type fi lm, de ellers ikke 
ville se. Efe Carkarel fortalte, at MUBI 
bliver en social platform, hvor man kan 
følge sine venners aktivitet, anbefale 
fi lm til hinanden og chatte om dit og 
dat. Det bliver også muligt at forbinde til 
Facebook og Twitter.
”Den sociale aktivitet er vigtig, fordi 
kendskabet til kunstfi lm sker mund-til-
mund og ikke gennem medierne, som 
det er tilfældet med blockbusters,” siger 
Andrew House, men understreger, at 
”Sony danner par med MUBI, fordi de er 

eksperterne i kunstfi lm.”

Hvad menes der så med en kvalitets-
fi lm? Ifølge Hengameh handler det ikke 
om, hvad man kan lide og ikke lide. Ud-
vælgelsen går på, om det er en bredt 
anerkendt fi lm, så det kan være fi lm af 
Coen-brødrene, Roman Polanski, Fran-
cis Ford Coppola eller Lars von Trier 
(sidstnævntes Idioterne var det frem-
hævede eksempel ved præsentationen).
”Der har været en masse entusiasme 
hos udviklerne hos os (Sony, red.), fordi 
der er en masse kunstfi lmfans imellem - 
inklusiv mig selv,” fortæller House. 
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1 Red Dead Redemption
2 FIFA World Cup 2010
3 UFC Undisputed 2010

1 Red Dead Redemption
2 FIFA World Cup 2010
3 Blur

1 super Mario Galaxy 2
2 FIFA World Cup 2010
3 Project Runway

1 starcraft 2
2 Battlefi eld: Bad Company 2
3 Call of Duty: Modern Warfare 2

plAystAtion 3

pc

Wii

XboX 360

top 3 / gAmes
de mest solgte spil i uge 25 ifølge...

shreK 
forever After

lego hArry potter: 
År 1-4

På troldetur med shrek Ung troldmand bliver til klodser

ACTIOn/AdVenTURe ACTIOn/AdVenTURe

platform 
Playstation 3/Xbox 360/
Nintendo Wii/Nintendo Ds/pc

udgivelse 
2. juli

censur 
7

udvikler 
XPEC

udgiver 
Activision

platform 
Playstation 3/Xbox 360/
Nintendo Wii/pc

udgivelse 
Er udkommet

censur 
7

udvikler 
Traveller’s Tales

udgiver 
Time Warner

Shrek længes efter den tid, hvor han følte sig som en “rigtig trold,” og 
derfor  lykkes det for den indsmigrende Rumleskaft at narre Shrek til at 
underskrive en pagt. 

Shrek Forever After er stopfyldt med samvær og holdoplevelser for hele 
familien. Nye spillere kan slutte sig til multiplayerspillet når som helst, 
og op til fi re spillere kan slå sig sammen i et hold. Sammen skal holdene 
manøvrere mellem Shreks to virkeligheder, mens de løser hjernevri-
dende opgaver og bekæmper Rumleskafts hær af nedrige skurke. 
Shrek, Fiona, Den Bestøvlede Kat og Æslet har hver deres unikke evner, 
som der nok skal blive brug for undervejs i spillet. 

Spillet indeholder også en enkeltspillermission, hvor spilleren når som 
helst kan skifte mellem de fi re fi gurer efter behov.

LEGO Harry Potter: Year 1-4 giver spilleren chancen for at opleve magien 
og eventyret fra Harry Potter på en ny og helt unik LEGO-måde. Man 
kan spille som Harry Potter, Ron Weasley og Hermione Granger, såvel 
som andre yndlingskarakterer, og som disse skal man gå til undervisning, 
kaste formularer, blande eleksirer, fl yve på kosteskafte og gennemføre 
opgaver for at tjene point til sit hus.
Gennem spillet vil man også få mulighed for at undersøge ikoniske om-
råder fra troldmandsverdenen inklusiv Hogwarts, Diagonal Stræde, Den 
forbudte Skov og Hogsmeade. Spillet vil dække bøgerne: Harry Potter og 
De Vises Sten, Harry Potter og Hemmelighedernes Kammer, Harry Potter 
og Fangen fra Azkaban og Harry Potter og Flammernes Pokal.

de mest solgte spil i uge 25 ifølge...

Harry Potter og Flammernes Pokal.

se mere pÅ blocKbuster.dK
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Sygeplejersken Gert (Ellen Hillingsø) bliver i 1951 udnævnt til 
forstander for et helt særligt børnehjem under den danske stat i 
Grønland. Midlet er at skole og danne de 16 børn på hjemmet i det 
danske sprog og den danske kultur, så børnene kan danne fortrop 
for resten af Grønlands omvending fra fattigt jægersamfund til en 
ligeværdig del af Danmark. Men i sin blinde tro på eksperimentet 
undervurderer hun børnenes åbenlyse personlige omkostninger.

Eksperimentet er et dansk drama med Ellen Hillingsø, som var 
med i Over gaden under vandet (2009). Baseret på Tine Brylds 
bog I den bedste menig.

Den fjerde Resident Evil-fi lm tager udgangspunkt i en verden, 
der er infi ceret med en virus, som forvandler dens ofre til udøde 
zombier. Alice (Milla Jovocich) fortsætter sin mission for at 
fi nde overlevende og bringe dem i sikkerhed. Hendes kamp 
mod Umbrella Corporation når nye højder, men Alice får uventet 
hjælp fra en gammel ven.

Resident Evil: Afterlife er den første fi lm i serien, der benytter sig 
af 3D, som bliver tilgængeligt i Danmark i udvalgte biografer. Som 
de andre er den baseret på computerspilserien af samme navn, og 
Milla Jovovich gentager sin hovedrolle endnu engang.

Som CIA-agent har Evelyn Salt (Angelina Jolie) svoret på 
ære og fædreland. Hendes loyalitet kommer på en prøve, da 
hun bliver anklaget for at være en russisk spion af en afhop-
per. Salt fl ygter, og hun bruger alle sine evner og erfaring som 
specialagent for at undgå at blive fanget.

Salt er en actionthriller med Hollywood-stjernen Angelina 
Jolie, der også slog på tæven i de to Tomb Raider-fi lm og 
Wanted (2008). Filmen er instrueret af Philip Noyce, der også 
lavede Tom Clany-fi lmatiseringerne Patrioternes spil (1992) og 
Dødens karteller (1994).

Plames (Naomi Watts) status som CIA-agent blev afsløret 
af medlemmer af Det hvide Hus, som har påstande mod 
hendes ægtemand (Sean Penn), der i 2003 skrev en artikel i 
New York Times. Hans artikel anklager Bush-regeringen for 
at have manipuleret CIA omkring masseødelæggelsesvåben 
for at legitimisere invasionen af Irak.

Fair Game er instrueret af Doug Liman, som også stod bag Bourne-
duellen i 2002, og de to hovedroller spilles af Naomi Watts, der 
var med i Eastern Promises (2007), og Sean Penn, som modtog 
Oscars for sine præstationer i Mystic River (2003) og Milk (2008).

genre drama
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Der er Ingeborg, som ikke længere føler sig attraktiv, og knæg-
ten Jonas, der er så attraktiv, at han i bogstaveligste forstand 
kan sælge ud af det. Der er Anna, en yngre kvinde med en fysisk 
skade, og Anders, en ældre mand med en psykisk brist. Fire 
mennesker hvis længsel efter kærlighed fl etter dem sammen, 
fi re mennesker som hver især kæmper sig til et lidt bedre liv.

Smukke mennesker er instrueret af DR2 Premieres tidligere 
vært, Mikkel Munch-Fals, og har Bodil Jørgensen og Hen-
rik Prip i hovedrollerne.

I Wall Street 2: Money Never Sleeps vender Michael Douglas 
tilbage til den mesterskurkerolle, han vandt en Oscar for at 
spille i 1987. Gordon Gekko kommer ud af fængsel og fi nder 
sig selv isoleret fra den verden, han engang dominerede. 

Han forsøger at genoptage forholdet til sin datter (Carey 
Mulligan) og må derfor alliere sig med hendes forlovede Ja-
cob (Shia LaBeouf), og forholdet mellem de to mænd ud-
vikler sig i takt med, at Jacob i højere og højere grad ser 
Gekko som en faderfi gur.
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I bølgen af sommerfi lm fi nder vi 
retro-actionfi lmen.

Noget bliver retro, når det genopliver 
fortidens mode med nostalgi, hyldest og 
selvbevidst distance. Altså de nye rosa 
Fjällräven-rygsække i mini-udgave til 
børn er typisk moderne retro. Det samme 
gælder actionfi lm som The A-Team, Pre-
dators og The Expendables. Her er tale 
om strålende eksempler på retro-action. 

The Expendables er den størst anlagte 
og et blik på rollelisten fortæller, at vi er 
i muscle-retro. Med Sylvester Stallone i 
hovedrollen og Dolph Lundgren blandt 
gruppen af lejesoldater med speciale 
i umulige missioner, hylder vi fi rsernes 

pumpede mandekrop. Det var i fi rserne, 
actionfi lmen blev verdens populæreste 
fi lmgenre med den vrangforestilling, at 
muskler kan modstå maskingeværer. 
Well, Ronald Reagan købte fantasien. 
Resultatet var klassikere som The Ter-
minator fra 1984 med Arnold Schwar-
zenegger, Rambo: First Blood Part 
II fra 1985 med Stallone og Die Hard 
fra 1988 med Bruce Willis. “Don’t do 
this at home” burde der have stået på 
plakaterne. I stedet udtalte Reagan, at 
ved næste krise i Mellemøsten sendte 
han Rambo. Yes! Publikum elskede 
musklerne og de eksplosive løsninger på 
alt fra kidnapninger til Vietnam-traumer. 
Muscle-retro er den rene nostalgi som i 
den fjerde Rambo (2008) og JCVD (2008), 
hvor Arnold og Jean-Claude Van Damme 
får en sidste udfordring inden nedturen 
fortsætter. Vi taler om uddøende dino-
saurer fra en overstået tidsalder.

Halvfemserne og nullerne fi k i stedet 
slanke, metro-seksuelle helte som Keanu 
Reeves og Will Smith, og kvindelige helte 
som Angelina Jolie i Lara Croft, Cameron 
Diaz i Charlie’s Angels og Uma Thurman 
i Kill Bill. Charlie’s Angels var i 2000 retro 
på nøjagtig samme måde som The A-
Team, der med sikker hånd omstøber en 
tv-serie fra fi rserne til blockbuster-fi lm 
for voksne drengerøve. High-trash-ret-
ro. Lav tv-kultur oversat til højt budget. 
Stilen er sikker: Cubanske cigarer, brede 
smil og tortur som munter udfordring 
uden irak-paranoia. Når pitbulls bliver 
pudset på lederen af the A-team, ja, så 
kommer de retur i håndjern!

Sidste titel, Predators, er remake-retro. 
Her genbruger man de store klassikere 
og forsøger gerne at lave dem til fi lm-
serier, hvilket er lykkedes for gyserfi l-
men med The Texas Chainsaw Massa-
cre (2003, 2006) og The Hills Have Eyes 
(2006, 2007). Nu er det actionfi lmens 
tur, og efter at have genbrugt aliens og 
predators i Alien vs. Predator (2004) og 
AVPR (2007) er turen kommet til John 
McTiernans action-klassiker Predator 
fra 1987. Har man set de originale fi lm, 
vækker remake-retro måske blandede 
følelser. Men for et nyt publikum er dette 
genfortællingen af gamle elskede even-
tyr med nye billeder. Nogle af fi lmene 
blev måske set ned på engang, men 
historierne er for gode til at blive glemt 
og bliver i stedet gentaget.

Firserne var actionfi lmens årti, og den-
gang var genren eksplosiv, muskuløs 
og politisk provokerende. Men i dag er 
actionheltenes A-team ikke længere 
macho. De er moderne retro.

rikke schubart 
er lektor på syddansk Universitet. Hun for-
sker i krigsfi lm, actionfi lm og gyserfi lm og har 
bl.a. udgivet Super Bitches and Action Babes: 
The Female Hero in Popular Cinema, 1970-
2006 (2007) og Med vold og magt: Actionfi lm 
fra Dirty Harry til The Matrix, (2002) Hun løb 
sit første marathon i 2010 og har desuden 
skrevet vampyrromanen Bid i 2008.
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