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De store sagaer dominerer som altid, når året tipper 
mod ende. Første del af harry Potter-sagaens finale 

fylder derfor godt i dette magasin - både på forsiden, i 
gaming-sektionen og i interviews med de mindre kendte 

helte fra Potter-universet. Samtidig begynder en helt ny 
saga med det animerede eventyr ’Legenden om Vogterne: ug-

lerne fra Ga’hoole’, hvilket vi selvfølgelig har mere om i familie-
sektionen. Vi har også fokus på verdens bredeste smil og kårer de 

10 bedste Julia Roberts-film, er tilbage i en bærende hovedrolle med 
dramaet ’spis bed elsk’. Vi dykker ned i stjernens udvalg af romantiske 

komedier, spændingsfilm mm. og kårer de ti bedste Roberts-film.
 Og så har magasinet fået en grafisk overhaling. Efter 17 numre var tiden 

inde til en ny visuel stil. Send os din mening på mail, hvis du har ris eller ros.

Hvor er det vildt, at de millioner af hardcore Harry Potter-fans derude ikke 
har besudlet nettet til med sPOileRs om, hvordan troldmands-sagaen 
over dem alle ender. jeg - som vel at mærke er online døgnet rundt - gik 
i gang med første bog i juli, og afslutter snart bog #7 … dvs. jeg kan læse 
seriens slutning uden at have set filmen først … Og jeg aner ikke, hvordan 
det ender! det har dog ikke været helt nemt. forleden drømte jeg febrilske 
feberdrømme om, at … BeeB … var den sande skurk og at … BeeB … det var 
forfærdeligt!

POTTER VS. SPOILERS

løbske tog er en fremragende undergenre indenfor actionfilm, der des-
værre har glimret ved sit fravær i alt for lang tid. Og det skyldes ikke gode 
fortilfælde. ’Breakheart Pass’ (1975) med Charles Bronson, ’Runaway train’ 
(1985) med jon Voight og ’switchback’ (1997) med dennis Quaid byder alle 
på enkel men bundsolid old school-spænding, og månedens mest ventede 
film i min verden er derfor ’unstoppable’. det kræver naturligvis sit at tage 
kampen op med Harry Potter, men hvem ved, om tony scott får genren på 
ahem… rette spor. jeg kan ikke bære en ny ’Money train’ (1995) eller ’under 
siege 2’ (1995)…

STIK MIG ET LØBSK TOG

jubii! endelig en positiv nyhed fra Middle-earth. Peter jackson har sagt ja 
til at instruere ’Hobbitten - del 1 og 2’, som han i første omgang kun skulle 
producere. for et par måneder siden var jeg ved at miste al håb om, at de 
to film nogensinde ville blive til noget, da selskabet bag filmen, MGM, lå i 
økonomiske ruiner. Men med jackson som instruktør, ser fremtiden atter 
lys ud for projektet, og selvom premieren i 2012 ligger langt væk, er der nu 
virkelig noget at se frem til.

hOBBITTEN TILBAGE På SPORET!

STORE SAGAER 
& ET STORT SMIL
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I   film.

Action.
Drama.
Comedy.
Thrillers.
Romance.
Animation.

Information: Dit tilbud gælder i 1 måned. Derefter betaler du den normale takst 89 kr/mån for 4 film per måned. For helt at undgå omkostninger skal du afslutte dit 
abonnement i løbet af 1 måned fra og med registreringsdatoen. Tilbuddet gælder udelukkende for husstande der ikke tidligere har været med i LOVEFiLM og du 
skal have fyldt 18 år. Fortrydelsesretten gælder i 14 dage. 

Værdi
89,-

Angiv: KINO1010 i
gavekodefeltet på

Film med posten         Ingen afleveringsfrister         Al porto betalt         DVD og Blu-ray         

PRØV 1 MÅNED, LEJ 4 FILM!

I   film.
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Se vores store udvalg af Blu-Ray fra 9995

DVD til hele Danmark
Vi har 10 x flere film på lager end vores konkurrenter!

Vi har tusindvis af DVD’er til 25 - 10 kr. - nye og brugte.

Vi afsender lagervarer (1-4 film)
samme dag også søndag - skal bestilles
inden kl. 1700 hos

DVDCITY.dk
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”Denne film er totalt fuldstændig 
spild af tid at se. Jeg ville faktisk 
hellere sidde derhjemme og lave 
en danskstil end at se George 
Clooney lave sengegymnastik, 
bygge et gevær, lave patroner og 
sidde og kigge ud i luften. Ingen 
underholdning... absolut til grin!” 
Af: Anders / kino.dk-bruger

”Men selvom historien, baseret 
på Martin Booths roman ’A Very 
Private Gentleman’, ikke er ny, 
lykkes det Corbijn at berige ’The 
American’ og dens forførende, 
enkle thrillermanuskript med en 
cool 70’er-feeling og en langmodig 
skønhed.”
Af: Iben Albinus Sabroe /
Berlingske Tidende 
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nY BiOGRaf På
kINO.dk
Gloria, biografen ved Rådhuspladsen i 
københavn, er nu på kino.dk. Hermed 
er Gloria den 28. biograf, der kan købes 
og bestilles billetter til på www.kino.
dk. Biografen er placeret centralt, og 
film udvalget består af primært smallere 
film fra hele verden og deciderede art 
house-film for de dedikerede film-
feinschmeckere. 
Vi byder Gloria velkommen og arbejder 
som altid videre på at få flere biografer 
ombord.

BRuGeRNe vs. ANmeldeRNe:

PIRANhA 3d

”Alt hvad mænd kan ønske sig af en film .....
action, nervepirrende, flotte damer og
masser af blod!” 
Af: Lasse / kino.dk-bruger

”Det er åbenlyst, at lavmålet er tilstræbt, 
hvilket man så kan vælge at se som en 
selverkendende dybde eller som endeløs 
stupiditet. Jeg hælder til det sidste.”
Af: Katrine Sommer Boysen / 
Jyllands-Posten 

Billeder: ©
 u

IP
Billeder: ©

 SF Film

★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★



B U S ,  T O G  O G  M E T R O  B I N D E R  B Y E N  S A M M E N .  B Y E N S N E T . D K

KØB MOBILBILLET 
PÅ 1415.DK 

og rejs efter 19 for en 20’er

Tilbuddet gælder til og med 22/11 2010

Rejs efter 19 billetten gælder i 2 timer i tidsrummet fra kl. 19.00 til kl. 06.00 til busser, tog og Metro i alle zoner i Hovedstadsområdet i perioden fra den 1.11 til 22.11 2010. Ved køb via 1415.dk er prisen 20 kr. + alm. datatrafiktakst 
(tjek din teleoperatør for datatrafikpriser). Ved køb via sms er prisen 20 kr. + alm. sms-takst. Tilbuddet udbydes af trafikselskaberne i Hovedstadsområdet. Bus&Tog Mobilbillet, Postboks 340, 0900 København C, tlf. 70 10 14 15.

Nu er det blevet meget nemmere at købe billet via mobilen. Skriv blot, hvor du skal fra og til, så går 
resten automatisk. Du skal kun indtaste betalingsoplysninger første gang, du køber billet. 

Du kan også rejse efter 19 for en 20’er ved at sms’e ’aften’ til 1415.

m
ind-m

overs.net
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efterfølgeren til filmhistoriens bedst sælgende komedie med voksencensur, ’tømmer-
mænd i Vegas’, skal foregå i thailand og skulle have haft Mel Gibson i en sjov gæsterolle. 
Rollen var allerede bekræftet og meldt ud i medierne, da Mel Gibson pludseligt blev 
fjernet fra rollelisten. flere på filmholdet var åbenbart ikke med på at samarbejde med 
skuespilleren, der er kendt for nogle uheldige racistiske bemærkninger og i disse dage 
desuden er anklaget for hustruvold.

NYHEDER
& GOSSIP

Top Gun 2
find pilotjakken frem, puds dine aviator-
briller og hop op og ned af glæde! 80er-
nes mest ikoniske drengerøvsfilm, ’top 
Gun’ (1986), vender måske tilbage til de 
store lærreder i form af en efterfølger. det 
originale hold, skuespilleren tom Cruise, 
instruktøren tony scott og producenten 
jerry Bruckheimer - der alle fik hvert sit 
toptunede gennembrud med netop ’top 
Gun’ - er eftersigende ombord igen.

så er de første plakater fra den kommende ’klovn: the Movie’ kommet … 
og det er ikke for sarte sjæle. frank Hvam og Casper Christensen har fået 
hver sin plakat, hvor de folder sig ud på bedste pin-up manér uden en trævl 
på kroppen. franks plakat låner tydeligt fra ’american Beauty’, mens Casper 
er havnet i et antichrist-inspireret tema.

klOVN
uden tøj På
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Mel Gibson 
fROsset ude af kOMedie

ZaCk snYdeR 
laVeR 
‘SuPeRmAN’ 
’superman: Man of steel’ ser ud som et 
lovende projekt. Christopher nolan produce-
rer, david Goyer skriver, og nu er det kommet 
frem, at Zack snyder instruerer. snyder er 
især kendt for filmene ’300’ og ’Watchmen’, 
og er i denne måned aktuel med familieeven-
tyret ’legenden om Vogterne: uglerne fra 
Ga’Hoole’. indtil videre er plottet holdt hem-
meligt, og selve Clark kent alias superman er 
endnu ikke fundet.
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salandeR 
VS. AlIeN

PeteR jaCksOn 
instRueReR 
 ’HobbiTTen’

Peter jackson, instruktøren bag 
Ringenes Herre-trilogien, er nu efter 
mange spekulationer bekræftet som 
instruktør til filmatiseringen af tolki-
ens ’Hobbitten’, der udkommer i to 
dele. Projektet har været ualmindeligt 
meget igennem, og ikke før nu har det 
været sikkert, om filmene overhovedet 
blev til noget. 
 Optagelserne starter allerede til 
februar næste år, og hvis alt går efter 
planen, er ian Mckellen stadig Gandalf 
og andy serkis stadig sméagol/
Gollum, når ’Hobbitten - del 1’ får pre-
miere i december 2012, og ’Hobbitten 
- del 2’ får premiere i december 2013.

incepTion-
sTjerne 
i ’baTMan 3’ 
Christopher nolan har rekrutteret en 
af sine inception-skuespillere, tom 
Hardy, til en stor rolle i den kommen-
de ’Batman 3’. Hardy har allerede med 
filmene ’Bronson’ og ’inception’ bevist 
kamæleonagtige kvaliteter, men det 
vides endnu ikke, hvem han skal 
spille. 

succesen som lisbeth salander i millennium-
trilogien har gjort noomi rapace til en 
efterspurgt kvinde i hollywood. nu er hun 
på tale til et af de mest ventede science 
fiction-projekter i årevis; ridley scotts 
kommende alien-prequels, der finder sted 
i år 2085. dermed træder rapace måske i 
sigourney Weaver, Winona ryder og Jenette 
goldsteins handlekraftige fodspor. 

’bourne 4’
uden BOuRne
den kommende fjerde film om super-
agenten jason Bourne, ’the Bourne 
legacy’, bliver uden Matt damon. 
damon erstattes dog ikke som jason 
Bourne, da Bourne slet ikke er med i 
filmen. ”Bourne er ikke med, men han er 
i live. der er ingen erstatning for Matt 
damon, der kommer bare en helt ny helt 
i stedet”, lyder udmeldingen fra instruk-
tøren tony Gilroy (Michael Clayton). 

jaMes CaMeROn & 
anGelina 
jolie? 
sony har håndplukket avatar-instruktø-
ren james Cameron som favorit-instruktør 
til storfilmen, ’Cleopatra’. selveste 
angelina jolie er udvalgt til titelrollen, og 
manuskriptforfatteren Brian Helgeland 
(l.a. Confidential) skal sørge for den røde 
tråd. Cameron, der har erfaring med store 
episke værker og stærke kvinderoller, har 
travlt med at forberede fortsættelserne 
til ’avatar’, så skemaet er måske for fyldt 
til en svingtur i Ægypten?



Billeder: ©
 fox
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hOLD ØJE MED:

Freida pinTo

født: 
18. oktober 1984

sted: 
Bombay, Indien

gennembrudsfilm:
Slumdog Millionaire

aktuel i: 
you will Meet a Tall Dark Stranger

trivia: 
Pinto betyder ”lille fugl”
på portugisisk 

Den 26-årige indiske freida Pinto er uden tvivl gudesmuk, 
en egenskab der fortryllede publikum i Oscar-slugeren 

’Slumdog Millionaire’ (2008), og nu har fået Woody allen til at 
bruge hende som muse i den aktuelle ’You Will Meet a Tall Dark 
Stranger’. 
 før gennembruddet med ’Slumdog Millionaire’ arbejdede 
Pinto som model, men hun er oprindeligt uddannet i kunst og 
engelsk litteratur på Mumbais st. Xaviers universitet. Hun har 
engang udtalt, at: ”skuespilbranchen er for folk, der aldrig giver 
op,” hvilket hun heller ikke selv gjorde, da hun var tæt på at få 
rollen som Bond-babe i ’Quantum of Solace’ (2008). 

Pintos favoritskuespillere er jack nicholson, johnny depp, 
Marilyn Monroe og nicole kidman, privat danner hun par med 
slumdog-kollegaen dev Patel, og i fremtiden kan man opleve 
hende i det historiske drama ’Black Thirst’, action-eventyret 
’Immortals’ og genlanceringen af abernes Planet-sagaen, ’Rise 
of the Apes’.
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Billede fra ’Malcolm-X’. © largo.
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reTFærdiGe denzel 

Heroisk
denzels mest dominerende figur 
er den handlekraftige helt. den-
ne befinder sig oftest inden for 
ordensmagtens eller militærets 
rammer med fokus udel ukkende 
på den gode sag.

Kapring af Metro 1 2 3 (2009)
Inside Man (2006)
The Manchurian Candidate (2004)
The Bone Collector (1999)
under angreb (1998)
Fallen (1998) 
Det afgørende bevis (1996) 
Crimson Tide (1995)
ærens mark (1989)  

denzel Washington er i denne måned aktuel i ’unstoppable’. skuespilleren er med fem Oscar-
nomineringer og to sejre uden tvivl den største afroamerikanske skuespiller i Hollywood lige nu ... 
hvis ikke nogensinde. Vi kigger nærmere på, hvad der karakteriserer en klassisk denzel-karakter.

Billede fra ’Ærens mark’. © tristar Pictures.

Billede (til venstre) fra ’a
m

erican G
angster’, ©

 u
iP. Billede (m

idt) fra ’C
rim

son tide’, ©
H

ollyw
ood Pictures. 

Billede (til højre) fra ’the G
reat d

ebators’, ©
 H

arpo Productions

reTFærdiG  
juristen, træneren, journalisten, 
den uskyldigt dømte - denzel har 
flair for at spille den almindelige 
mand, der kæmper for en eller 
anden form for retfærdighed. 

The Great Debators (2007)
Remember the Titans (2000)
The hurricane (1999)
Philadelphia (1993)
Pelikan notatet (1993)

Vred 
Magtsyge, vrede eller ukontroller-
bare mænd er ikke usete på den-
zels cv. Om de bunder i virkelighe-
dens ikoner, afvigere, bodyguards 
eller en gangster-boss, bidrages 
karakteren en særlig farlig kvalitet.

 
American Gangster (2007)
Man on Fire (2004)
John Q (2002)
Training Day (2001) 
Malcolm X (1992)



”Emmy®” is the trademarked property of the Academy of Television Arts & Sciences and the National 
Academy of Television Arts & Sciences. © 2010 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

© 2010 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and related 
service marks are the property of Home Box Office, Inc. 
© 2010 Home Box Office, Inc. All rights reserved. 
HBO® and related service marks are the property of Home Box Office, Inc.

Se trailer fra 
The Pacific lige nu på din 
mobiltelefon ved brug af 

denne 2D kode. 

Læs mere på side 17 om 
hvordan du gør.



INSTRUERET AF TONY SCOTT

1 MILLION TONS STÅL. 100.000 LIV PÅ SPIL. 100 MINUTTER TILBAGE.

INSPIRERET AF VIRKELIGE BEGIVENHEDER

FRA FOLKENE BAG

‘HAPPY FEET’
FRA FOLKENE BAG

‘HAPPY FEET’

VI TALER

DANSK

VI TALER

DANSK

executive producer ALEJANDRO GONZALES INARRITU
instruktøren af babel og 21 gram

en film af RODRIGO GARCIA
instruktøren af things you can tell just by looking at her

Et kærlighedsbrev
til alle kvinder

og

 

WRITTEN AND DIRECTED BY

WOODY ALLEN

ANTONIO

BANDERAS
JOSH

BROLIN
ANTHONY

HOPKINS
GEMMA

JONES
FREIDA

PINTO
LUCY

PUNCH
NAOMI

WATTS

IN MIND-BLOWING 3D

fælderne bliver levende i november

Helt fra begyndelsen
har du set andre lide.

Nu er det din tur
...for sidste brik i

spillet er dig!

i biografen 4. november 2010
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Buzz-o-meteret er et udtryk for, hvor meget danskerne glæder sig til en be-

stemt film. det udregnes som et gennemsnit af, hvor meget brugerne af www.

kino.dk glæder sig til en bestemt film, og hvor mange der har taget sig tid til at 

angive, at de glæder sig til at se den pågældende film. Resultatet er et Bayesian 

estimat (samme udregning som bruges på imdb. com). Minimum 50 personer 

skal have angivet, om de vil se en film, før der udregnes et Buzz-o-meter.
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det erotiske menneske
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spis bed elsk 
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harrY potter
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onkel boonmee som 
kan huske sine tid-
ligere liv
komedie/drama.. . . . . . . . . . . . 34

25/11
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action/thriller . . . . . . . . . . . . . . . . 36

hoWl
drama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

You Will meet a tall
dark stranger
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75,8%

buzz-o-meter
giv din vurdering på kino.dk
6 - Den film skal jeg bare se!
5 - Helt sikkert - jeg glæder mig!
4 - Hvorfor ikke, den ser god ud
3 - Jeg venter til den kommer på dvd
2 - Ikke lige min kop te
1 - Aldrig i livet!
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se Trailers pÅ 
din Mobil
du kan nu se trailers til udvalgte film 
i magasinet på din mobil. når du ser 
en 2d-kode som nedenstående i en 
filmomtale kan du scanne koden, og 
se filmens trailer på din mobiltelefon. 
Hold derfor øje med 2d-koderne, der 
i dette magasin er at finde 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	filmtraileren

det koster alm. data 
og sms trafik at scanne 
koden. når du scanner 
en kode deltager du i 
konkurrencen om to 
biografbilletter.

Billeder: ©
 fox



’Red’ spiller Bruce Willis en tidligere Cia-agent 
ved navn frank Moses. Pensionen ender brat, da 

Moses pludselig jages af en gruppe højteknologiske 
lejemordere. for at redde sig selv og sin drømme-
kvinde beslutter han sig for at samle sit gamle 
Cia-hold for en sidste gang.
 ’Red’ er inspireret af en tegneserie af Warren 
ellis og Cully Hammer. Cia-holdet består af en række 
store, men efterhånden aldrende Hollywood-
stjerner. Blandt disse finder vi Morgan freeman 
(Invictus), john Malkovich (Con Air) og Helen Mirren 
(The Queen). endelig er der selveste Mr. die Hard, 
Bruce Willis, som også kan opleves i ’Pulp Fiction’ 
(1994) og ’Sin City’ (2004). ’Red’ er instrueret af 
Robert schwentke, som også stod bag thrilleren 
’Flightplan’ (2005).

I
acTion/koMedie

red
ACTION-KOMEDIE MED BRuCE wILLIS

land 
USA

produktionsÅr 
2010

spilletid 
111 min.

premiere

04/11

original titel
Red

instruktør 
Robert Schwentke

skuespillere 
Bruce Willis, 
Morgan Freeman, 
John Malkovich, 
Helen Mirren

se traileren 
lige nu pÅ din 
mobiltelefon!
læs mere på 
side 17 om 
hvordan du gør.

86%

181 stemmer
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ilmen ’Det erotiske menneske’ består af scener 
baseret på dokumenter, breve, billeder og digte, 

som alle beskriver menneskets erotiske natur. det 
er en dokumentarfilm, der studerer kvinders natur 
og kvinder forskellige steder i verden: i sao Paulo, 
Rio de janeiro, Belém, Panama City, jacmel, dakar 
og Manila. det er jørgen leths personlige studie af 
kvindens ben, skuldre, hud, hænder, øjne og mund - 
og hendes smil.
 jørgen leth er en af danmarks mest 
eksperimen terende filmskabere. Han har med størst 
succes bevæget sig i dokumentarismen, med speciale 
i sportsportrætter og især undersøgende, antro-
pologiske film. ’Det erotiske menneske’ har været 
længe undervejs, og leth kom i modvind på grund 
af nogle kontroversielle beskrivelser af filmen i sin 
bog ’Det uperfekte menneske’. lars von trier, som var 
med instruktør på jørgen leths ’De fem benspænd’ i 
2003, er kreativ producer.

F

dokuMenTarFilM

deT eroTiske 
Menneske
JØRGEN LEThS KONTROVERSIELLE DOKuMENTAR

land 
Danmark

produktionsÅr 
2010

spilletid 
90 min.

premiere

04/11

original titel
Det erotiske menneske

instruktør 
Jørgen Leth

skuespillere 
Jørgen Leth
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ag med på et spændende eventyr med den unge 
ugle soren, der en dag kidnappes af en hær af 

onde slørugler. Hæren planlægger en hemmelig krig, 
så soren må flygte og rejse ud for at finde de legen-
dariske vogtere fra Ga’Hoole - en mytisk gruppe 
bevingede krigere, som har svoret at beskytte de 
svageste. Men det er en lang og farefuld færd, og så 
det er godt, at man kan få hjælp af vennerne.
 ’legenden om Vogterne: uglerne fra Ga’Hoole’ 
er et animationseventyr baseret på de tre første 
bøger i kathryn laskys serie på 15 romaner. filmens 
instruktør Zack snyder er kendt som manden bag 
tegneseriefilmatiseringerne ’300’ (2006) og ’Watch-
men’ (2009). filmens vises med danske stemmer og i 
3d i udvalgte biografer.

T
aniMaTion/

FaMilieFilM

uGlerne Fra 
Ga’Hoole
hEROISKE uGLER På EVENTyR

land 
USA

produktionsÅr 
2010

spilletid 
90 min.

premiere

04/11

original titel
Legend of the 
Guardians: The 
Owls of Ga’Hoole

instruktør 
Zack Snyder

stemmer 
Johannes Lassen, 
Amalie Dollerup, 
Torben Zeller, 
Christian Fuhlendorff

leGenden oM VoGTerne:

FRA FOLKENE BAG

‘HAPPY FEET’
FRA FOLKENE BAG

‘HAPPY FEET’

VI TALER

DANSK

VI TALER

DANSK
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læs Mere i 

FaMilie-kino

pÅ side 50

se traileren 
lige nu pÅ din 
mobiltelefon!
læs mere på 
side 17 om 
hvordan du gør.

72,9%

99 stemmer

3d 
 i udvalgte 
biografer
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n kamp på liv og død udspilles om jigsaws bru-
tale arv. en støttegruppe af overlevende ofre for 

jigsaws grusomme torturspil får hjælp af selvhjælps-
guruen Bobby dagen (sean Patrick flanery), der 
også selv er tidligere jigsaw-offer. Bobby bærer på 
en dyster hemmelighed, der pludselig baner vej for 
en ny bølge af terror med dødsfælder.
 ’Saw VII 3D’ er afslutningen på saw-serien, 
som begyndte i 2004 og som nu byder på en helt ny 
dimension - 3d. det sidste kapitel af den populære og 
makabre horror-serie byder på hele 11 genialt konstru-
erede dødsfælder - dobbelt op fra de tidligere film. 
filmen har været gennem de amerikanske censur-
myndigheder hele seks gange for at blive godkendt til 
visning.

E GYser

land 
USA

produktionsÅr 
2010

spilletid 
125 min.

premiere

04/11

original titel
Saw VII 3D

instruktør 
Kevin Greuert

skuespillere 
Sean Patrick Flanery, 
Cary Elwes, 
Tobin Bell, 
Betsy Russell

IN MIND-BLOWING 3D

fælderne bliver levende i november

Helt fra begyndelsen
har du set andre lide.

Nu er det din tur
...for sidste brik i

spillet er dig!

i biografen 4. november 2010

DEN MAKABRE SAGA ENDER - I 3D
saw Vii 3d

se traileren 
lige nu pÅ din 
mobiltelefon!
læs mere på 
side 17 om 
hvordan du gør.

85,5%

437 stemmer

Billeder: © scanbox

læs inTerView 

Med Tobin 

”jiGsaw” 

bell pÅ 

www.kino.dk

se Traileren 

pÅ kino.dk



En gang i timen  
hele natten

Fredag og lørdag kører S-toget en gang i timen 
fra kl. 01.00-05.00 på alle strækninger.

Trygt s-tog døgnet rundt

dsb.dk/s-tog

*  Tjenesten er gratis + alm. sms-takst, og forudsætter  
medlemskab af S-more. 

SMS AFGANG 
til 1990*  

– og se hvornår dit 
næste tog kører

1523_Natkoersel_s-tog_208x278_kino.indd   1 13-10-2010   15:01:15
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ilmen ’Takers’ handler om en gruppe berygtede 
kriminelle (idris elba, Paul Walker, t.i., Chris 

Brown, Hayden Christensen og Michael ealy), 
som fortsætter med at undvige politiet via perfekt 
udførte bankrøverier. de efterlader ingen beviser og 
holder lav profil mellem kuppene. Men da de forsø-
ger at gennemføre et sidste job med flere penge på 
spil end nogensinde før, forstyrres bandens planer af 
en hårdkogt detektiv (Matt dillon), som er fokuseret 
på at komme til bunds i sagen.
 ’Takers’ strøg direkte ind på biohitlistens første-
plads i usa. actionfilmen har Matt dillon i hoved-
rollen, som er kendt fra film som ’Crash’ (2004) og 
’You, Me and Dupree’ (2006), men derudover ses Zoe 
saldana (Avatar), Hayden Christensen (Star Wars I-III) 
og Paul Walker (The Fast and the Furious) som nogle 
af bankrøverne.

F
acTion

Takers
AMERIKANSK ACTIONhIT

land 
USA

produktionsÅr 
2010

spilletid 
107 min.

premiere

04/11

original titel
Takers

instruktør 
John Luessenhop

skuespillere 
Matt Dillon, 
Zoe Saldana, 
Hayden Christensen, 
Paul Walker

82,5%

130 stemmer

Billeder: ©
 sony



t tog med kælenavnet ”The Beast” er fuldkom -
men ude af kontrol og fyldt med et lad af giftige 

kemikalier. toget drøner af sted gennem det ellers
 idylliske landskab og ødelægger alt, hvad der måtte
stille sig foran det. denzel W spiller en er faren 
inge niør overfor Chris Pine, der spiller en ung 
togkonduk tør. sammen er de to i et hæsblæsende 
kapløb mod tiden i kampen for at udtænke en plan, 
der kan for hindre toget fra den helt store katastrofe.
 den Oscarvindende skuespiller denzel 
Washington (Training Day, Kapring af Metro 1 2 3) 
spiller hovedrollen i denne action-thriller instrueret 
af tony scott (Top Gun, Man on Fire). Chris Pine er 
kendt fra den nye version af ’Star Trek’ (2009).

E acTion/THriller

unsToppable
ACTION-ThRILLER 
MED DENzEL wAShINGTON

land 
USA

produktionsÅr 
2010

premiere

11/11

original titel
Unstoppable

instruktør 
Tony Scott

skuespillere 
Denzel Washington, 
Chris Pine, 
Rosario Dawson, 
Kevin Chapman

læs oM denzel

wasHinGTon

pÅ side 14 

INSTRUERET AF TONY SCOTT

1 MILLION TONS STÅL. 100.000 LIV PÅ SPIL. 100 MINUTTER TILBAGE.

INSPIRERET AF VIRKELIGE BEGIVENHEDER

Billeder: ©
 fox

se traileren 
lige nu pÅ din 
mobiltelefon!
læs mere på 
side 17 om 
hvordan du gør.
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iz Gilbert (julia Roberts) er en moderne, 
selvstændig kvinde, der forlader sin sikre 

hverdag og drager ud på en global dannelses-
rejse. efter en traumatisk skilsmisse står liz 
over for en skillevej i sit liv, men i stedet for at 
resignere, tager hun en årelang orlov fra sit job, 
forlader sin hidtidige tryghedszone og sætter 
alt ind på at ændre sit liv ved at opleve verden. 
undervejs på sine eksotiske rejser oplever hun 
alt fra det enkle måltids simple glæde i italien, 
bønnens berusende kraft i indien og sidst, men 
ikke mindst, kærlighedens uventede indre ro 
og balance på Bali. 
 ’spis, bed, elsk’ handler om alt det, de 
fleste af os aldrig når - en chance for at slippe 
paraderne og åbne sindet for alverdens op-
levelser. Hovedrollen spilles af julia Roberts 
(Pretty Woman), mens javier Bardem (Vicki 
Cristina Barcelona), james franco (Spider-Man) 
og Billy Crudup (Watchmen) er blandt birol-
lerne. filmen er skrevet og instrueret af Ryan 
Murphy (bl.a. skaber af tv-serierne ’Glee’ og 
’Nip/ Tuck’) og er baseret på elizabeth Gilberts 
globale bestseller ’spis bed elsk’.

L
spis
bed 
elsk
JuLIA ROBERTS 
REALISERER 
SIG SELV

læs 
Top 10 

oVer julia 

roberTs’ 

FilM pÅ 

side 48

draMa/roManTik

land 
USA

produktionsÅr 
2010

spilletid 
133 min.

premiere

11/11

se traileren 
lige nu pÅ din 
mobiltelefon!
læs mere på 
side 17 om 
hvordan du gør.

83,6%

239 stemmer

original titel
Eat Pray Love

instruktør 
Ryan Murphy

skuespillere 
 Julia Roberts, 
Javier Bardem, 
James Franco, 
Billy Crudup, 
Tuva Novotny
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Billeder: ©
 sony Pictures
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agerfeld Confidential’ er et dokumentarisk 
portræt af karl lagerfeld, der er en af mode-

branchens mest ikoniske skikkelser. instruktøren 
Rodolphe Marconi giver et indblik i manden bag det 
unikke image, og vi får adgang til både hans private 
og professionelle liv – fra den spæde idé derhjemme 
til at præsentere kollektionen på den glamourøse 
catwalk.
 lagerfeld forvandlede modehuset Chanel 
fra en elegant, men gammeldags couture til et 
supersexet modehus a la det 21. århundrede. filmen 
portrætterer lagerfeld som designer, fotograf, 
vægttabsekspert og marketingsgeni. det er den 
franske instruktør Rodolphe Marconi, der tidligere 
har stået bag dramaet ’The Last Day’ (2004), som 
her kigger nærmere på modeskaberen.

L
dokuMenTarFilM

original titel
Lagerfeld Confidential

instruktør 
Rodolphe Marconi

skuespillere 
Nicole Kidman, 
Karl Lagerfeld, 
Prinsesse Caroline 
af Monaco

land 
Frankrig 

produktionsÅr 
2007

spilletid
89 min.

premiere

15/11

Billeder: ©
 sunrise

laGerFeld
conFidenTial



Costume medfølger kun gratis ved køb af Sex And The City 2 DVD/Bllu-ray og kun så længe lager haves.
Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer, udsolgte varer og leveringssvigt.

Køb Sex And The City 2 og få det nye Costume gratis (værdi 45,95)

DVD + COSTUME

SPAR

16995

4595

Fås også som Blu-ray til 199,95

På Blu-ray og DVD 2/11

SEX AND THE CITY™ is a registered trademark  of Home Box Offi ce, Inc. 
SATC2 © 2010 Village Roadshow Films (BVI)  Limited.  Design © 2010 WBEI.  All rights  reserved.

ann-kinodk-satc2-okt10.indd   1 21/10/10   16.06
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evin lewis (Rupert friend) vokser op i 70erne og 80erne i et af lon-
dons fattigste kvarterer i en dysfunktionel familie, hvor mishandling 

er en daglig for seelse, og drengen ofte må gå sulten i seng. i skolen 
bliver han mobbet, men får ikke den fornødne hjælp af hverken skole 
eller sociale myndigheder, der først skrider til handling, da det næsten 
er for sent. Herefter bliver kevin kastebold mellem forskellige plejefami-
lier og hans egen, der mod hans vilje forsøger at få ham hjem igen. som 
ung mand forsøger han at kæmpe sig fri af sin sociale belastning og sin 
barndom og bliver kendt som ”The Kid”.
 det engelske drama ’The Kid’ bygger på kevin lewis’ barske selvbio-
grafi om sin opvækst præget af mishandling og omsorgssvigt. instruk-
tøren nick Moran har valgt at fortælle historien som et mørkt eventyr. 
i hovedrollerne ses Rupert friend (The Young Victoria) samt ioan 
Gruffudd (Fantastic Four), natascha Mcelhone (The Truman Show) og 
derudover de rutinerede james fox (Sherlock Holmes) og Bernard Hill 
(Ringenes Herre).

K

land 
Storbritannien

produktionsÅr 
2010

spilletid 
111 min.

premiere 

original titel
The Kid

instruktør 
Nick Moran

skuespillere 
Rupert Friend, 
Ioan Gruffudd, 
James Fox, 
Bernard Hill

draMa

15/11

THe kid
ENGELSK AuTENTISK DRAMA



re kvinder har en ting tilfælles i deres tilværelse: 
de er alle dybt knyttet til adoption. karen (an-

nette Bening) fik et barn som 14-årig, som blev bort-
adopteret straks ved fødslen, og hun har siden følt 
et brudt bånd til den datter, hun aldrig har kendt. 
elizabeth (naomi Watts) voksede op som adop-
tivbarn og er nu en ambitiøs og fremadstræbende 
ung advokat, men ensom i sit privatliv. lucy (kerry 
Washing ton) er sammen med sin mand netop ved at 
begynde at udforske mulighederne for at adoptere 
et barn.
 ’Mother and Child’ er et drama om tre men-
neskers skæbne. instruktøren Rodrigo Garcia har før 
stået bag ensemblefilm som ’Things You Can Tell Just 
By Looking at Her’ (1999) og ’Nine Lives’ (2005). På 
rollelisten ses bl.a. annette Bening (The Kids Are All 
Right), naomi Watts (Mulholland Drive), kerry Wa-
shington (Ray) samt samuel l. jackson (Pulp Fiction).

T
draMa

MoTHer and cHild
TRE KVINDERS FORhOLD TIL ADOPTION

land 
USA/Spanien

produktionsÅr 
2009

spilletid 
125 min.

premiere

18/11

original titel
Mother and Child

instruktør 
Rodrigo Garcia

skuespillere 
Annette Bening, 
Naomi Watts, 
Kerry Washington, 
Samuel L. Jackson

executive producer ALEJANDRO GONZALES INARRITU
instruktøren af babel og 21 gram

en film af RODRIGO GARCIA
instruktøren af things you can tell just by looking at her

Et kærlighedsbrev
til alle kvinder

og
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oldemorts magiske kræfter vokser. Han har overtaget Ministeriet for 
Magi og troldmandsskolen Hogwarts. Harry Potter, Ron Weasley og 

Hermoine Granger har besluttet at fortsætte dumbledores arbejde og finde 
resten af Horcruxerne, så de kan besejre Voldemort. Men kampen bliver 
svær, for Harry, Ron og Hermione har fået en dusør på deres hoveder, og de 
må leve i skjul, mens de forsøger at fuldføre deres mission.
 den syvende og sidste bog i j. k. Rowlings populære Harry Potter-serie 
bliver filmatiseret i to dele, hvoraf dette er den første. daniel Radcliffe, 
Rupert Grint og emma Watson gentager deres roller som Harry, Ron og 
Hermoine, mens Ralph fiennes er mørkets herre, Voldemort, alan Rickman 
er Hogwarts nye rektor, severus snape, og tom felton spiller draco Malfoy. 
steve kloves er atter manuskriptforfatter, ligesom han har været på samt-
lige foregående film undtagen femmeren ’Harry Potter og føniksordenen’.

V

96,6%

8976 stemmer

se traileren 
lige nu pÅ din 
mobiltelefon!
læs mere på 
side 17 om 
hvordan du gør.

anden del aF 

’HarrY poTTer oG 

dodsreGalierne’ 

FÅr preMiere den 

14. juli 2011.

HarrY poTTer
DET ENDELIGE OPGØR VENTER FORuDE
oG dodsreGalierne - del 1

adVenTure

land 
Storbritannien/USA

produktionsÅr 
2010

premiere

18/11

original titel
Harry Potter and the 
Deathly Hallows: Part 1

instruktør 
David Yates

skuespillere 
Daniel Radcliffe, Emma 
Watson, Rupert Grint, 
Ralph Fiennes, Helena 
Bonham Carter, Jason 
Isaacs, Alan Rickman
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nkel Boonmee (thanapat saisaymar) er dødeligt 
syg og har valgt at tilbringe sine sidste dage på 

landet omgivet af sine nærmeste. til alles overraskel-
se dukker Boonmees afdøde hustrus genfærd op for 
at tage sig af ham, og hans forsvundne søn vender 
hjem i en ikke-menneskelig form. Boonmee overvejer 
de mulige årsager til sin sygdom og vandrer med sin 
familie gennem junglen til en mystisk bjerggrotte - 
fødestedet for hans første liv...
 Onkel Boonmee er inspireret af en buddhistisk 
munks bog med beretninger om personer, der kan 
huske deres tidligere liv, og filmen behandler således 
buddhistiske temaer som reinkarnation og åndedyr-
kelse, minder og død. filmen modtog de prestige-
fyldte Gyldne Palmer ved Cannes filmfestivalen i år.

O koMedie/draMa

original titel
Loon Boonmee 
releuk chat

instruktør 
Apichatpong 
Weerasethakul

skuespillere 
Sakda Kaewbuadee, 
Jenjira Pongpas, 
Thanapat Saisaymar

land 
Thailand, Frankrig, 
Tyskland, Spanien, 
Holland, Storbritannien 

produktionsÅr 
2010

spilletid 114 min.

premiere

18/11

onkel boonMee 
soM kan Huske sine 
TidliGere liV
GuLDPALMEVINDER FRA ThAILAND

Billeder: ©
 sunrise
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se traileren 
lige nu pÅ din 
mobiltelefon!
læs mere på 
side 17 om 
hvordan du gør.

90,1%

190 stemmer

Billeder: ©
 sony
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n tidligere politimand Machete (danny trejo) hyres 
af nogle lyssky personer til at myrde en amerikansk senator. uheldigvis over-

lever senatoren attentatforsøget, for i det samme er der en lejemordergruppe, 
der forsøger at myrde Machete. Han overlever med nød og næppe, men til trods 
for, at der hviler en dødsdom over ham, lykkes det ham at flygte fra hospitalet. 
nu gør han sig klar til opgøret med alle de, der troede, at de kunne udnytte ham 
og slippe godt fra det.
  texanske Robert Rodriguez, der tidligere har lavet ’Desperado’ (1995), from 
dusk till dawn-filmene og ’Sin City’ (2004), har sammen med ethan Maniquis 
samlet en perlerække af gamle, kendte ansigter: danny trejo (Desperado), hvis 
ansigt får Grand Canyon til at ligne en jævn bordplade, steven seagal (Kapring 
på åbent hav), don johnson (Miami Vice), lindsay lohan (Mean Girls), jessica 
alba (Sin City), Michelle Rodriguez (Resident Evil), Cheech Marin (Cheech & 
Chong-filmene) og sidst, men bestemt ikke mindst, Robert de niro (Taxi Driver).

E

MacHeTe
Brutal texanerhævn

acTion/THriller

land 
USA

produktionsÅr 
2010

spilletid 
105 min.

premiere

25/11

original titel
Machete

instruktør 
Robert Rodriguez,
Ethan Maniquis

skuespillere 
Danny Trejo, 
Lindsey Lohan, 
Steven Seagal, 
Jessica Alba, 
Robert De Niro



re historier om digtet ’Howl’ bliver viklet sam-
men: udviklingen af en vanvittig retsproces i 

1957; en kontroversiel kunstners åbenbaring, da han 
bryder barriererne og finder kærlighed og frelse; og 
en imaginær rejse gennem et profetisk mesterværk, 
som henrykte en hel generation. 
 james franco (spider-Man-trilogien og ’Milk’) 
spiller den virkelige forfatter allen Ginsberg, som 
kommer i problemer efter udgivelsen af sit digt 
’Howl’. filmen ser på konsekvenserne af digtet ud 
fra en blanding af dokumentarfilm, fiktionsdrama og 
lyriske passager, der forklarer værket og forfatteren 
bag. filmen har også Mary-louise Parker (Stegte 
grønne tomater) og jon Hamm (Mad Men) på rol-
lelisten. den er produceret af Gus van sant, der 
instruerede Oscar-vinderen ’Milk’ (2008).

T
draMa/dokuMenTarFilM

Howl
FORTæLLINGEN OM ET MESTERVæRK

land 
USA

produktionsÅr 
2010

spilletid 
90 min.

premiere

25/11

original titel
Howl

instruktør 
Rob Epstein 
& Jeffrey Friedman

skuespillere 
 James Franco, 
Jon Hamm, 
Mary-Louise Parker, 
Jeff Daniels

Billeder: ©
 M
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You will 
MeeT a
Tall dark
sTranGer
Ny wOODy ALLEN-FILM

læs oM 

Freida pinTo 

pÅ side 12 

lfie vågner en nat og er i panik. tanken om at 
livets udløbsdato hastigt nærmer sig vil ikke 

forsvinde og får ham til at forlade sin søde kone, He-
lena. datteren sally anbefaler sin fortabte mor at op-
søge en spåkone, der kan hjælpe med at se på alle de 
nye muligheder, et liv som senior-single kan tilbyde. 
Midt i forældrenes krise går sally og roder med egne 
ægteskabelige problemer. Hun drømmer om at få 
sit eget galleri - gerne sammen med sin nuværende 
chef, galleriejeren Greg, som hun er håbløst forelsket 
i. Hendes mand Roy er forfatter, men har kun én suc-
cesfuld udgivelse på cv’et og kæmper desperat for 
at skrible sit evighedsprojekt af en ny roman færdig. 
Men midt i skriveblokadens mørke tændes pludselig 
et lys, da Roy får fornyet inspiration hos den gude-
smukke og charmerende genbo dia.
 den romantiske komedie ’You Will Meet a Tall 
Dark Stranger’ foregår i london, ligesom instruk-
tøren Woody allens tidligere film ’Match Point’ 
(2005) og ’Scoop’ (2006). På rollelisten ses en række 
stjernenavne bl.a. anthony Hopkins fra ’Ondskabens 
øjne’ (1991), naomi Watts fra ’Mulholland Drive’ 
(2001), josh Brolin fra ’W’ (2008), antonio Banderas 
fra ’Desperado’ (1995) og freida Pinto fra ’Slumdog 
Millionaire’ (2008).

A

koMedie/draMa

original titel
You Will Meet a Tall 
Dark Stranger 

instruktør 
Woody Allen

skuespillere 
Anthony Hopkins, 
Naomi Watts, 
Josh Brolin, 
Freida Pinto

land 
USA/Spanien/
Storbritannien

produktionsÅr 
2010

spilletid 
98 min.

premiere

28/11

WRITTEN AND DIRECTED BY

WOODY ALLEN

ANTONIO

BANDERAS
JOSH

BROLIN
ANTHONY

HOPKINS
GEMMA

JONES
FREIDA

PINTO
LUCY

PUNCH
NAOMI

WATTS

se traileren 
lige nu pÅ din 
mobiltelefon!
læs mere på 
side 17 om 
hvordan du gør.

Billeder: ©
 scanbox
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konkurrencer

Billede: © fox

det koster 5 kr. pr. sms + alm. trafiktakst 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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unsToppable
vind merchandise og fribilletter til

tony scotts actionfilm ’unstoppable’ med denzel 
Washington får premiere d. 11. november. vi udlod-
der 10 x 2 fribilletter til filmen samt unstoppable-
merchandise til 10 heldige vindere, der svarer rigtigt 

på følgende spørgsmål:

hvilken denzel Washington-film er ikke 
instrueret af tony scott?
A. ’man of fire’
B. ’crimson tide’
C. ’american gangster’

den syvende og andensidste harry potter film om 
J.k. rowlings magiske univers får premiere den 18. 
november. ea games udlodder 5 x 2 fribilletter til 
filmen. deltag i konkurrencen ved at svare på 
følgende spørgsmål:

hvilket hus på hogwarts
tilhører harry potter?
1. hufflepuff
2. gryffindor
3. ravenclaw

svaret skal være modtaget 
senest den 15. november 2010

HarrY poTTer
vind fribilletter til harry potter 7 - del 1

svaret skal være modtaget senest den 19. november 2010

send en sms til 1225 med et af følgende svar:
Kino 1
Kino 2
Kino 3

send en sms til 

1225 med et 

af følgende svar:

Kino A
Kino B
Kino C

1. – 3. præmien: 
2 fribilletter og 1 taske, 

1 t-shirt og 1 hue

4. – 10. præmien: 
2 fribilletter

Billede: © sandrew Metronom
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den 18. november er der premiere på den syvende film 
i serien om Harry Potter. Hvis du har set de foregående 
film, kender du de tre hovedroller, der spiller Harry (daniel 
Radcliffe), Ron (Rupert Grint) og Hermione (emma Watson) 
til hudløshed. Men kender du også de mindre roller? de, som 
starter som små biroller, men får stor betydning for udfaldet 
af kampen mellem det gode og det onde. kino.dk tog til lon-
don for at tale med skuespillerne bag draco Malfoy, Ginny 
Weasley, luna lovegood samt fred og George Weasley.
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n stor del af dit liv har gået 
med at indspille disse Harry 

Potter-film. Hvordan har de sidste 
ti år været for dig?
Hvor skal man starte henne? det har væ-
ret hårdt arbejde, hvis man kan kalde det 
det. de sidste fire år er der blevet dannet 
tætte relationer og livsvarige venskaber. 
jeg kan godt mærke, at vi bliver ældre, og 
de sidste par år er jeg blevet inviteret til 
en del bryllupper af venner og bekendte 
fra filmene.

Hvordan ville dit liv se ud, 
hvis du ikke havde været 
med i Harry Potter?
det er jo svært at sige. Min bror spørger 
mig hele tiden, hvad jeg ville lave, og om 
jeg ville gebærde mig på samme måde. 
det er selvfølgelig umuligt at sige, men 
jeg vil gerne tro på, at jeg ville lave noget 
kreativt og ikke have et kl. 9-17 job.

Hvordan har du fået skole og film-
optagelser til at fungere sammen?
jeg har jo ikke en af de største roller, så 
jeg var aldrig på optagelse i tre måneder i 
træk som nogle af de andre. nærmere en 
uge ad gangen og så tilbage til to ugers 
skole. jeg bryder mig egentlig ikke om at 
gå i skole, og det skyldes nok, at jeg er 
blevet mobbet. 

Er det svært for andre 
at adskille dig fra Draco Malfoy?
ja, bestemt. i folkeskolen så alle lærerne 
mig som denne her arrogante, bedre-
vidende type, fordi de kendte til Malfoy-
rollen. jeg skilte mig ud, og det er let at 
udpege fyren med det lyse hår. jeg havde 
heldigvis en gruppe venner i skolen, som 
jeg stadig ser, og som altid var der for mig. 
folk ser mig som en skurk i virkeligheden, 
et ægte røvhul, så folk bliver overrasket 
over, at jeg er en flink fyr. jeg prøver altid 
at være flink.

Hvordan vil du beskrive udvikling  
en af Draco Malfoy?
Han er den typiske bølle i de første fem 
film, så publikum får et had til ham over 
tid. Men i sjette film vises hans famile-
relationer, bl.a. hans mor, som måske 
viser, hvorfor han er en smule blødere 
end sin militante far. det er fantastisk for 
mig som skuespiller at spille en kompleks 
rolle, der udvikler sig og som ikke ude-
lukkende er ond.

Hvad er den største forskel 
mellem de første film og 
den todelte afslutning?
for det første er der lokaliteten - at det 
ikke foregår så meget på Hogwarts. Og 
det andet er, at der ikke er noget børne-
venligt over den sidste film. der er mange 
tårer, og der er meget på spil. alt er blevet 
større: forholdende, kærligheden og den 
onde side er blevet meget stærkere. de 
leger ikke bare med besværgelser, og det 
bliver i langt højere grad pistoler end 
stave i deres hænder.

Hvad er dit yndlings 
Harry Potter-øjeblik? 
jeg har et fantastisk minde fra den anden 
film ’Harry Potter og Hemmelighedernes 
kammer’, hvor Harry og draco kæmper på 
magi i den store hal.
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draco er harrY 
Potters evige rival og søn
af lucius og narcissa Malfoy. 
Men bag det kompromisløse 
ydre gemmer dig sig 
en humørfyldt og sympatisk 
ung mand, nemlig den 23-
årige skuespiller tom felton. 
Han indtog interviewlokalet 
med humor og charme. DRacO MaLfOy 

Tom FeltonE

I folkeskolen så
alle lærerne mig 
som denne her
arrogante, bedre-
vidende type, 
fordi de kendte 
til Malfoy-rollen.
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n stor del af dit liv har gået med 
at indspille disse Harry Potter-

film. Hvordan har de sidste ti år 
været for dig?
Mens man filmer, lægger man ikke mærke 
til noget, men når man ser tilbage, bemær-
ker man alle detaljerne. det har været fan-
tastisk at se, hvordan kæden er blevet sam-
let hen ad vejen. Men det er klart, at det er 
det største, der er sket for mig, og det vil 
altid være en del af mig. Og Harry Potter-
sagaen bliver en del af historiebøgerne.

Hvad er dit bedste minde fra 
optagelserne?
jeg husker tydeligt, da jeg trådte ind på 
settet første gang. det var hundekoldt, og 
jeg havde ingen idé om, hvordan man laver 
film, og hvad de alle sammen talte om. nu 
kan jeg se tilbage på den rejse, hele holdet 
har været igennem, og det er fantastisk at 
se det hele eksplodere i de to sidste dele.

Ginny bliver Harry Potters store 
kærlighed allerede i sjette film. 
Hvordan er det at være kæreste 
med en af de mest eftertragtede 
teenagere i verden?
jeg må jo bare tænke, at det er Ginny og 
ikke mig, der er kæreste med helten. det 
er en virkelig dejlig oplevelse at lægge det 
kærlighedsmæssige aspekt til min karak-
ter, og det er spændende set med en skue-
spillers øjne. det er sjovt at følge karakte-
rens udvikling, nu hvor Ginny har været så 
stor en del af mit liv de sidste ti år.

Hvorfor tror du, 
at Ginny falder for Harry?
jeg tror, at det gælder for både Harry og 
Ginny, at de finder hinanden på en usædvan-
lig måde. Harry bliver taget ind i Weasley-
familien, og de bliver en slags søskende til at 
begynde med. de ser hinanden som venner, 
men i den sjette film begynder de at se på 

hinanden med andre øjne. Hun ser ham ikke 
som denne frelserfigur, men i stedet som 
den, han virkelig er. Hun viser sin voksne side 
i løbet af den første del af ’dødsregalierne’, 
hvor hun lader ham fortsætte sin mission.

Hvad vil du nu, hvor du ikke længe-
re skal indspille Harry Potter-film?
jeg har altid elsket skolen og at studere, så 
det vil jeg blive ved med at gøre. jeg stu-
derer tv- og filmproduktion, og jeg elsker 
alt det kreative ved film: instruktion, manu-
skriptskrivning, skuespil, kameraføring. det 
er et langt mere kreativt end teknisk fag.

Twilight-serien er ligesom Harry 
Potter baseret på populære bøger. 
Hvordan ser du forskellen på de to 
kæmpemæssige fænomener?
det er to helt forskellige historier. Person-
ligt synes jeg, at ’Harry Potter’ er meget 
rigere end ’twilight’. de har forskellige kva-
liteter og mytologier. Publikum til Harry 
Potter er børn, midt imellem og voksne. det 
er en bredere målgruppe, men det er også 
to forskellige kulturer, de appellerer til.

GInny
WEaSLEy 
Bonnie Wright

ron WeasleYs lillesøster Ginny begynder som en meget 
lille karakter i det store Harry Potter-univers, men hendes 
betydning for vores helt kan ikke undervurderes. de to udvik-
ler i ’Harry Potter og Halvblodsprinsen’ et kærlighedsforhold, 
som Harry desværre bliver nødt til at ende for at kunne besejre 
Voldemort. skuespilleren Bonnie Wright (19) virker selvsikker 
og velformuleret trods sine blot 19 år, og derved minder hun 
faktisk mere om Hermione end Ginny.

E

bonnie Wrights ynd-
lingsbog er ’dubliners’ 
af James Joyce. ud 
over harry potter-
bøgerne  læser hun 
aldrig eventyr eller 
fantasy.  



44
kino.dk      november 2010

u træder først ind i historien
ret sent. Var det svært for dig?

det var svært at slutte sig til holdet. jeg 
følte, at jeg gerne ville være der, men jeg 
følte samtidig, at jeg ikke hørte til, fordi de 
var mere erfarne skuespillere. Men de var 
alle rigtig søde og talte med mig, fordi de 
vidste, at jeg var lidt bange.

Hvordan skiller de sidste 
to film sig ud fra resten?
der var en anderledes fornemmelse med 
denne her, fordi det er slutningen. der var 
en god stemning, og alle ville gøre den 
bedre end de andre film. det var rart, at 
alle karakterer er med og får deres øjeblik 
i historien. der er mindre ego’er og mere 
fællesskab denne gang.

Er der overensstemmelser 
mellem dig og Luna?
det er der. jeg har faktisk taget nogle ting 
fra hende. jeg kan godt lide, at hun har et 
åbent sind, og hun føler sig aldrig dømt. 
Hun ved, at hun ikke behøver sammen-
ligne sig med andre. selvom hun bliver 
mobbet, vil hun ikke forandre sig. Men jeg 
er også anderledes fra hende, og jeg bliver 
bl.a. lettere stresset. lunas måde er bedre, 
fordi hun tror på selve troen. jeg ville ger-
ne være mere som hende.

Hvordan har du det med skolen?
jeg er ikke opsat på at få topkarakter. jeg 
er interesseret i kunst, og jeg gør det, jeg 
godt kan lide. jeg har også været involve-
ret i velgørenhed, hvor vi har givet bøger 
til børn i Rwanda, så de kan få en bedre ud-
dannelse.

Hvad vil du, når du er færdig 
med at optage Harry Potter?
jeg tror, jeg vil fortsætte med at spille skue-
spil. jeg kom ind i det som en Harry Potter-
fan, men nu ser jeg mig selv som skuespil-
ler. da jeg startede med det her, var jeg 
meget genert, men jeg tror bestemt, at jeg 
er en anden person nu. jeg har rejst en hel 
masse, set forskellige kulturer og sagt en 
masse møj til vildt fremmede mennesker, 
hehe. før i tiden havde jeg ikke troet på, 
at alt det her er muligt, men nu tror jeg, 
at hvis man virkelig vil noget bestemt, skal 
man bare gøre det.
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Luna
LOVEGOOD 
Evanna Lynch

Lunas måde er bedre, 
fordi hun tror på selve 
troen. Jeg ville gerne 
være mere som hende.

evanna lynch blev castet til rollen som luna 
lovegood foran 15.000 håbefulde piger, da hun 
var 14 år. producer david heyman var imponeret 
over hende og har efterfølgende sagt: ”de andre 
kunne spille luna. evanna lynch er luna”.

Dden specielle luna 
lovegood kommer 
først ind i Harry Potter-
historien i den femte 
bog, ’Harry Potter og 
føniksordenen’. Hun 
viser sig hurtigt at bi-
drage med en spirituel 
kvalitet, og hun bliver 
derfor en modpol til 
Hermione, der kun 
tager facts for gode 
varer. når man møder 
skuespilleren bag luna, 
evanna lynch (19), 
bemærker man hurtigt, 
at hendes fremtoning 
er lige så fe-agtig og 
drømmende som den 
karakter, hun spiller.

INTERVIEW
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vad er den største forskel 
på ’Harry Potter og Døds-

regalierne’ og de tidligere film?
oliver: På optagelserne til de andre film 
havde vi altid øjenkontakt, fordi vi skød 
alle scener sammen. den største forskel 
fra før er, at de to tvillinger for første gang 
er separeret fra hinanden.

Hvad har det betydet for jer 
at være med i Harry Potter?
James: det har helt klart gjort mig mere 
udadvendt. for ti år siden var jeg meget 
mere indelukket og kunne slet ikke for-
stille mig at være i pressen.

I filmene er I nogle spøgefugle. 
Hvad får jer til at grine i 
virkeligheden?
oliver: der er mange ting, der kan få 
os til at grine, og vi kan især godt lide at 
lave sjov med andre. På et tidspunkt faldt 
Matt lewis (der spiller neville longbot-
tom, red.) i søvn foran et kæmpestort 50 
tommer tv. Han spillede det her krigsspil 
’Battlefield’. Vi skruede helt op for lyden, 
tog controlleren og begyndte at skyde med 
et maskingevær i spillet. jeg har aldrig set 
nogen ryge direkte vertikalt op i luften på 
den måde.

Ser I de andre uden for settet?
oliver: ja, vi spiller golf med de andre. Vi 
er en del sammen med Rupert (Grint, der 
spiller Ron Weasley) i vores fritid. 

Hvem af jer er den største
Harry Potter-fan?
James: Vi er nok lige store Potter-fans. 
Man tror altid, at man ved det hele, men når 
man så møder evanna lynch, finder man ud 
af, at hun er på et helt andet niveau. Hun 
ved meget mere end nogen af os.

Har I nogen historier om fans, 
I vil fortælle?
James: Vi var til en premiere sidste år, hvor 
det simpelthen styrtede ned. det var im-
ponerende at se, at folk havde ventet hele 
natten på trods af, at de var gennemblød-
te. at se 7.000 mennesker til en så våd gal-
lapremiere var fantastisk. så husker man 
på, hvorfor det er vigtigt at gøre det her. 
fansene er rigtig cool. de kan bare komme 
over og sige hej. Og så er det fedt, at de 
kan være alt fra otte til 80 år gamle.
oliver: ja, det er ret vildt.
James: jeg har en underlig historie. jeg var 
på ferie i Mexico, hvor jeg svømmede for 
mig selv i havet. så svømmede denne kvin-
de på omkring 65 år hen til mig og spurgte: 
’er du ikke med i Harry Potter?’ så svarede 
jeg ’ja’, hvorefter hun svømmede sin vej. 
det var ret tilfældigt...

Hvad er jeres yndlings 
Harry Potter-øjeblik?
James: Balscenen i ’Harry 
Potter og flammernes Pokal’, 
hvor vi alle skulle have en dan-
separtner, og så var der alle de 
her vildt smukke piger, hehe. 
det var ret stort. Men ellers 
har alle premiererne været 
fantastiske, og især i Helsinki, 
hvor 6.000 mennesker var 
samlet var huskværdigt.

Hvordan er det snart at være 
helt færdig med Harry Potter?
James: jeg kommer nok først til at fatte 
det, når jeg står til premieren på den sidste 
del. Hvad der så skal ske derfra, er uvist, 
men jeg skal nok ud og have et rigtigt job. 
jeg ser virkelig ikke frem til, når det er slut.

James og Oliver Phelps

fRED OG GEORGE W
EaSLEy

de to tvillinger fred og 
George er Harry Potter-seriens 
spasmagere. de er brødre til 
Ron og Ginny Weasley, og de 
bor i det samme hus, Gryffindor, 
på Hogwarts. de spilles af 
tvillingerne james og Oliver 
Phelps på 24 år, og når man 
møder dem i virkeligheden, 
bider man hurtigt mærke i, 
at de ikke ligner hinanden 
helt så meget som i filmene, 
hvor de røde parykker og ens 
kostumer gør dem næsten 
umulige at skelne fra hinanden. 

H

de to brødre er store fodbold-
fans, og de støtter hver især 
de to rivaliserende birming-
ham-hold. oliver holder 
med aston villa, og James er 
birmingham city-fan. 

INTERVIEW fRED OG GEORGE W
EaSLEy

harry 
potter og døds-

regalierne - del 1’ får premiere den 
18. november.

læs mere om 
Harry Potter på 
www.kino.dk 
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hogWarts
kostskole for unge troldmænd og hekse med beliggenhed i skotland. skolen 
er forhekset, så almindelige mennesker (Mugglere) ikke kan se den. skolens 
rektor er den mægtige troldmand dumbledore, og han har ansvaret for de 
mange lærere, bl.a. Minerva McGonagall og severus snape, men fungerer 
samtidig som Hogwarts’ ansigt udadtil i den magiske verden. skolen er ind-
delt i fire huse, Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw og slytherin, hvor eleverne 
bor, og hvert år dyster husene mod hinanden i en konkurrence på point.

hogWarts’ fire huse

GuIDE TIL HOGWaRTS

GRYffINdOR
stifter: Godric Gryffindor
leder: Minerva McGonagall
værdier: mod, tapperhed, ridderlighed
bemærkelsesværdige elever: Harry 
Potter, Ron Weasley, Ginny Weasley, 
fred Weasley, George Weasley, Hermione 
Granger, neville longbottom, albus 
dumbledore, Rubeus Hagrid, james og 
lily Potter, sirius Black, Remus lupin 
(Remus lupus)

hufflePuff
stifter: Helga Hufflepuff
leder: Pomona sprout
værdier: hårdt arbejde, tolerance, 
loyalitet og fairplay
bemærkelsesværdige elever: 
Cedric diggory, Hannah abbott, 
ernie McMillian, nymphadora tonks

RAVeNclAw
stifter: Rowena Ravenclaw
leder: filius flitwick
værdier: intelligens, kreativitet, 
lærdom, kløgt
bemærkelsesværdige elever: luna 
lovegood, Cho Chang, Michael Corner, 
Moaning Myrtle (Hulkende Hulda)

SlYTheRIN
stifter: salazar slytherin
leder: severus snape
værdier: ambition, snuhed, lederskab 
og opfindsomhed
bemærkelsesværdige elever: draco 
Malfoy, Gregoy Goyle, Vincent Crabbe, 
tom Riddle (Romeo G. detlev jr), lucius 
Malfoy, Bellatrix lestrange, narcissa 
Malfoy, Horace slughorn (Horatio 
schnobbevom), severus snape



HARRY POTTER characters, names and all related indicia are trademarks of and © Warner Bros. 
Entertainment Inc.
Harry Potter Publishing Rights © JKR.
WB GAMES LOGO, WBIE LOGO, WB SHEILD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc.
(s10)

HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS - PART 1 Software © 2010 Electronic Arts Inc.  
EA and the EA logo are trademarks of Electronic Arts Inc. “2”, “PlayStation”, “PS3”, “Ã” and “À” 
are trademarks or registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. KINECT, Xbox, Xbox 360, 
Xbox LIVE, and the Xbox logos are trademarks of the Microsoft group of companies and are used under 
license from Microsoft. Trademarks are property of their respective owners. Nintendo DS and Wii are 
trademarks of Nintendo. All other trademarks are the property of their respective owners.



charlie Wilson’s 
War 

Politisk satirisk og auten-
tisk film med noget på 
hjerte. Hovedkarakteren 
Charlie Wilson blev spil-
let af tom Hanks, men 
Philip seymour Hoffman 
og julia Roberts stjal 
hurtigt showet som to 
stærke biroller med fed 
70er-stil, vanvittigt hår 
og hver sit kæmpe ego.

År 2007 

instruktion: 

mike nichols

pelikan notatet 

Bølgen af john Grisham-
filmatiseringer startede 
med to film; ’firmaets 
mand’ med tom Cruise 
og ’Pelikan notatet’ 
med Roberts og denzel 
Washington. Begge var 
kæmpe succeser og satte 
et højt niveau med intens 
paranoia. især Roberts 
og denzel kæmper sig 
snildt udenom de største 
klicheer i deres omgang 
katten-efter-musen. 

År 1993 

instruktion: 

alan J. pakula

leg med døden

samme år som Roberts 
blev dronningen af 
romantiske komedier, 
spillede hun med i den 
makabre pendant til ’The 
Breakfast Club’. fem unge 
medicinstuderende be-
slutter sig her for at finde 
svaret på, hvad der sker, 
når man dør … naturligvis 
med fatale konsekvenser. 

År 1990 

instruktion: 

Joel schumacher

læs oM

julia roberTs’ 

nYesTe FilM:

spis bed elsk

pÅ side 24
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min bedste vens 
brYllup

”Man indser ikke, hvad 
man har, før man mister 
det,” lyder visdommen i 
Roberts store comeback 
til de romantiske kome-
dier efter fire år med 
underpræstationer som 
’i love trouble’ (1994). 
at Roberts intrigante 
karakter ukonventionelt 
ender med at tabe til den 
bedre rivalinde i form af 
Cameron diaz, er en af 
filmens helt store plusser.

År 1993 

instruktion: 

p.J. hogan

i seng med fJenden

Ondskab skildres effek-
tivt af Patrick Bergin som 
en dæmonisk ægtemand, 
der korporligt afstraffer 
sin kone for de mindste 
ting … indtil hun en 
dag iscenesætter sin 
egen død. filmen, der 
indtjente over 100 mil-
lioner dollars i amerika, 
er genremæssigt et barn 
af sin tid, men de barske 
thriller-elementer under-
støttes flot af Roberts 
sensitivitet. 

År 1991 

instruktion: 

Joseph ruben

10 9 78 6

Ord 
stine teglgaard     

foto 
sonY pictures



conspiracY theorY 

thriller af underhol-
dende kaliber og med 
manuskript af Brian 
Helgeland (Mystic River). 
Handlingen, om en gal 
teoretiker (Mel Gibson), 
der ser konspirationer 
overalt, foregriber på 
mange måder tematik-
ken i Bourne-filmene, og 
filmen hører blandt de 
mere utraditionelle på 
julia Roberts’ cv. 

År 1990 

instruktion: 

richard donner

 
Julia roberts har allerede  fortjent sin plads i filmhistorien.  hun var den første kvindelige skuespiller, 
der tjente 20 millioner dollars pr. film, hun kan kalde sig Oscar-vinder, og ifølge nogle kollegaer har hun 
dannet skole indenfor skuespilkunsten med sit kendetegn; et smittende, afvæbnende og meget bredt smil.
 I år blev den 42-årige skuespiller inde for fjerde gang kåret som verdens smukkeste kvinde af People 
Magazine, og med ’spis bed elsk’ vender Roberts tilbage til sin første bærende filmrolle siden 2003. 
Vi kårer karrierens bedste værker.
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bedste 
film

closer 

Hollywoods største smil 
leverede karrieres hidtil 
mest (og eneste) usym-
patiske præstation over 
for jude law, Clive Owen 
og natalie Portman i det 
ubehagelige og rystende 
gennemførte portræt af 
parforholdets skygge-
sider. det modige valg 
klædte Roberts, og 
værket fortjener en 
førsteplads på denne 
liste.

År 2004

instruktion: 

mike nichols

erin brockovich 

det velsmurte autenti-
ske drama om en fattig 
alenemor, der mod alle 
ods vinder den hidtil 
største private erstat-
ningssag i usa’s historie, 
gav Roberts sin tredje 
Oscar-nominering og en 
velfortjent sejr. soder-
berghs værk er samtidig 
den ultimative under-
dog-story.

År 2000 

instruktion: 

steven soderbergh

notting hill 

en nyklassiker blandt 
romantiske komedier, der 
formår at krydre genren 
med engelsk humor og 
charme. Opskriften er 
gammel, men kemien 
mellem de to kærligheds-
ramte hovedkarakter 
(Roberts og Hugh Grant) 
retfærdiggør klicheerne 
i en sådan grad, at ’Not-
ting Hill’ hører blandt 
højdepunkterne i Roberts 
karriere.  

År 1999 

instruktion: 

roger mitchell

prettY Woman 

Rollen, der gjorde 
Roberts til verdens størs-
te kvindelige stjerne, er 
uden tvivl også hendes 
mest ikoniske. filmens 
tema, om en millionær 
(Richard Gere) der hyrer 
en luder, er egentlig 
ganske uhørt, men 
publikum åd det råt, og 
Roberts fik en Oscar-
nominering for 90ernes 
udgave af George Ber-
nard shaws ’Pygmalion’. 

År 1990 

instruktion: 

garrY marshall

4 25 3 1



SOREN
den unge slørugle soren er lidt af en drømmer, der er vokset op 
med legenden om de mægtige Vogtere fra Ga’ Hoole. i legenden
 finder soren det mod og de lederevner,  han får brug for i kampen 
mod den onde hær, de Ædle. 

ElskvaErdigE
& grusommE
uglEr

Billeder: ©
 sandrew

 M
etronom

MØD KARAKTERERNE
FRA ’LEGENDEN 
OM VOGTERNE:  
uGLERNE FRA 
GA’hOOLE’

læs 
FilM-
oMTalen 

pÅ 
side 20 
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metalbeak (Metalnæb): den onde leder af de Ædle, 
der pga. et vansiret ansigt nu bærer en maske af jern.
nyra: snehvid ugle der er den kvindelige mage til 
Metalbeak og en grusom hærfører for de Ædle.
kludd: sorens storebror er en brutal realist, der 
har mistet evnen til at drømme og derfor lader sig 
forføre af de Ædle.  

SORENS FJENDER
gylfie: sorens bedste ven er en alfeugle. 
Hun er både modig og en virkelig dygtig navigatør.  
twilight: lapugle der er fællesskabets ukuelige amatør-trubadur 
og en født kriger. 
graver: småskør prærieugle, der ligesom twilight er forældreløs.  
ezylryb: Gammel whisky-drikkende natugle, der engang var den 
største af de legendariske Vogtere. 

SORENS VENNER
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roManTik/koMedie

land 
USA

produktionsÅr 
2010

spilletid 
157 min.

udgivelse

2/11

original titel
Sex and the City 2

instruktør 
Michael Patrick King

skuespillere 
Sarah Jessica Parker, 
Kim Cattrall, 
Kristin Davis 
og Cynthia Nixon

vad sker der, efter du siger ”ja” i kirken? livet er alt, hvad veninderne 
Carrie (sarah jessica Parker), Miranda (Cynthia nixon), Charlotte 

(kristin davis) og samantha (kim Cattrall) har ønsket, det skulle være, men 
et par overraskelser lurer om hjørnet. denne gang i form af et glamourøst, 
solbeskinnet eventyr, som lokker kvinderne væk fra new York til et af de 
mest luksuriøse, eksotiske steder på jorden, hvor festen aldrig slutter. det 
er en flugt, der kommer på præcist det rette øjeblik for de fire veninder, som 
finder sig selv i - og kæmpende imod - de traditionelle roller for ægteskab, 
moderskab og mere.
 ’Sex and the City 2’ er efterfølgeren til den populære første film fra 
2008. toeren har indspillet 95 millioner dollars i de amerikanske biografer 
alene og 288 millioner dollars på verdensplan. de to film er baseret på den 
populære tv-serie af samme navn, der rullede over amerikansk tv fra 1998 til 
2004 med 94 afsnit fordelt på seks sæsoner.

H

sex and 
THe ciTY 2
TAG På LuKSuSFERIE
MED NEwyORKER-KVINDERNE

MÅNEDENS UDGIVELSER 
+ NYHEDER 3 FacTs 

oM FilMen
1 penélope cruz har nævnt 

i et interview, at hendes 
gæsterolle tog to timer 

 at indspille.

2 filmen blev leveret til 
 biograferne i usa under 
 navnet ’heart of the 

desert’, så den ikke skulle 
blive genkendt og kopieret.

3 regeringen i abu dabai, 
hvor filmen foregår, tillod 
ikke filmholdet at optage, 
fordi de anså filmen for 

 at være for seksuel.
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udgivelse

2/11
brendan fraser (Mumien-filmene, for-
hekset) spiller hovedrollen som ejen-
domsmægleren dan sanders, der ryk-
ker fra storbyen til skovdybet, da han 
bliver hyret til at opføre et klimavenligt 
boligområde i Rocky springs. Men det 
synes skovens befolkning af gnavere, 
bævere og brunbjørne ikke om.

PAS På PELSDyRENE
udgivelse

9/11
det skulle have været en gan-
ske almindelig, lækker middag i 
Paris. Men bordet er dækket med 
utroskab, gamle affærer, hemme-
ligheder og en alt for stor appetit 
på livet. fransk komedie med karin 
viard fra ’Delicatessen’ (1991) og 
dany boon fra ’Min bedste ven’ 
(2006).

FRANSKE
FORVIKLINGER

udgivelse

2/11
SåDAN TRæNER 
Du DIN DRAGE

udgivelse

6/11
den danske komedie ’julefrokosten’ 
samler en række af landets største 
skuespillere (thure lindhardt, anders 
W. berthelsen, kim bodnia) til en 
rablende og meget våd julefrokost. 
den senest ankomne på Holgers auto, 
anders Bo (thomas voss), får sin 
sag for, da han inviteres til den årlige 
julefrokost, men anders Bo har skjulte 
hensigter. af holdet bag ’Blå mænd’ 
(2008).

JuLEFROKOSTEN

udgivelse

9/11STREET DANCE 3D

Hikke, der er søn af en vikingehøv-
ding, trodser alle traditioner, da han 
bliver gode venner med tidens mest 
frygtede drage - som han kalder 
tandløs. sammen må det umage 
par kæmpe mod alle odds for at 
redde begge deres verdener i denne 
animerede eventyrfilm.

udgivelse

9/11R

Carly (nichola burley) og hendes 
dansecrew er netop kommet i finalen 
i storbritanniens største streetdan-
cekonkurrence, da deres leder jay 
forlader gruppen. Pludselig står de 
også uden øvelokale og gruppen er 
på vej mod opløsning, da Carly møder 
en rektor på en balletskole. danse-
filmen lå nummer et på biohitlisten 
i england, og den kan opleves i 3d i 
Blu-ray-versionen.

ogsÅ 
pÅ 

blu-raY

Top 10 
salg Blu-ray 
uge 42:

 1. Robin Hood

 2.  iRon Man 2

 3.  Cop out

 4. FaR til FiRe 
  - på japansk

 5. bRooklyn’s Finest

 6. pRinCe oF peRsia: 
  tHe sands oF tiMe

 7. kiCk-ass

 8. book oF eli

 9. ClasH oF tHe titans

 10. univeRsal 
  soldieR 3

Rune (pilou asbæk) ankommer til 
Horsens statsfængsel for at afsone 
en voldsdom. Han forsøger at 
holde sin sti ren, så han hurtigt kan 
komme ud igen, men det er ikke 
let i et fængel fyldt med regler, 
æresbegreber, skjulte dagsordener 
og interne overenskomster. Brutalt 
dansk prisvindende drama. 

se Mere pÅ BloCKBusTer.dKogsÅ 
pÅ 

blu-raY



54
kino.dk      november 2010

udgivelse

9/11PREDATORS

udgivelse

10/11
ThE BACK-uP PLAN

’TIlBAGe TIl 
fRemTIdeN’ I 
hIdTIl uSeT 
kVAlITeT

udgivelse

23/11
Roger Greenberg (ben stiller) er 
single, omkring de 40 og arbejdsløs. 
Han indvilliger i at passe sin brors 
sommerhus, hvor han prøver at gen-
finde sin tidligere musikerven (rhys 
ifans) og sin ekskæreste (Jennifer 
Jason leigh). dramakomedien ’Green-
berg’ er instrueret af manden bag ’the 
squid and the Whale’ (2005).

GREENBuRG

udgivelse

23/11
KNIGhT AND DAy

da june (cameron diaz) møder 
verdensmanden Roy (tom cruise), 
bliver hendes liv vendt op og ned. 
Han har brug for junes hjælp til at 
beskytte et objekt, der har afgøren-
de betydning for verdens sikkerhed. 
agent-action med to af klodens 
største Hollywood-navne, tom 
Cruise (Minority Report) og 
Cameron diaz (Charlie’s angels).
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Zoe (Jennifer lopez) er meget 
fokuseret på at få et barn, men har 
ingen kæreste, så hun kontakter en 
fertilitetsklinik og kaster sig alene 
og fokuseret ud i familieplanlægnin-
gen. Men skæbnen vil, at hun netop 
den samme dag møder stan (alex 
o’loughlin) - en mand, der som den 
første i årevis viser potentiale. Ro-
mantisk komedie af en af instruktø-
rerne bag tv-serien ’Six Feet Under’.

det er 25 år siden, den første film i den populære tri-
logi om Marty Mcfly (michael J. fox) gjorde tidsrejser 
til det mest cool fænomen i 1980erne. nu er Blu-ray-
boksen med alle tre film ude, og de har derved fået en 
digital forbedring af billede og lyd. den første film fra 
1985 handler om teenageren Marty Mcfly, der ufrivil-
ligt rejser tilbage i tiden til 1950erne, hvor hans mor 
og far mødte hinanden i high school. for at komme 
tilbage til sin egen nutid, må han opsøge opfinderen 

af tidsmaskinen, dr. emmett 
Brown (christopher lloyd), men 
i en yngre udgave. i toeren (1989) 
tager tidsrejserne virkelig fat, og 
vi får både fremtiden at se og en 
alternativ fortid. treeren (1990) 
foregår i det vilde vesten med 
seksløbere og flyvende tog. Hvis 
du ikke før har set disse moderne 
klassiske science fiction-komedier, 
er her chancen for at opleve dem i 
bedste opløsning nogensinde.

efterfølger til arnold schwarze-
negger-klassikeren fra 1987, hvori 
adrien brody spiller lejesoldaten 
Royce, der modvilligt leder en 
gruppe elitekrigere gennem en 
mystisk mission på en fremmed 
planet. filmen er instrueret af nim-
rod antal, der også lavede gyseren 
’Vacancy’ (2007). 

ogsÅ 
pÅ 

blu-raY

ogsÅ 
pÅ 

blu-raY

ogsÅ 
pÅ 

blu-raY

ogsÅ 
pÅ 

blu-raY

nu pÅ blu-raY

udgivelse

28/11ARMADILLO

udgivelse

29/11
TOy STORy 3

animationsstudiet Pixars gennem-
brud ’toy story’ skabte historie i 
1995. nu er den tredje film i serien 
på dvd og Blu-ray, og denne gang er 
anders blevet teenager og klar til at 
flytte hjemmefra. Buzz, Woody og 
det andet legetøj tror ikke længere, 
at de har en plads hos anders, så 
de beslutter sig for at søge nye 
græsgange.

Armadillo er navnet på en af de danske 
forposter i Helmand-provinsen i af gha-
nistan, hvor instruktøren Janus metz og 
filmfotografen lars skree gennem et 
halvt år fik tilladelse til at følge de danske 
soldater i forreste linje. dokumentarfil-
men ’Armadillo’ fik stor opmærksomhed 
på filmfestivalen i Cannes og skabte 
politisk debat i danmark. den solgte over 
118.000 billetter i de danske biografer.

ogsÅ 
pÅ 

blu-raY

ogsÅ 
pÅ 

blu-raY



KOnKurrEnCE

det koster 5 kr. pr. sms + almindelig trafik 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.

1.-2. præmie: 
blu-ray-boks med ’the pacific’ samt 
merchandise (t-shirts, caps og notesbøger)

3.-5. præmie: 
dvd-boks med ’the pacific’ samt merchandise 
(t-shirts, caps og notesbøger)

hvem er hovedproducenterne bag ’the pacific’?

X. steven spielberg og tom Hanks
Y. tom Hanks og Martin scorsese
Z. steven spielberg og Martin scorsese

svar på spørgsmålet for at deltage i konkurrencen.
svaret skal være modtaget senest 25. november.

TM & © 2010 Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved. Used Under Authorization.

© 2010 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

© 2010 Home Box Office, Inc. All rights reserved. 
HBO® and related service marks are the property of Home Box Office, Inc.

TM & © 2010 Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved. Used Under Authorization.

© 2010 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

© 2010 Home Box Office, Inc. All rights reserved. 
HBO® and related service marks are the property of Home Box Office, Inc.TM & © 2010 Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved. Used Under Authorization.

© 2010 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

© 2010 Home Box Office, Inc. All rights reserved. 
HBO® and related service marks are the property of Home Box Office, Inc.

BAnD OF BrOTHErS

BAnD OF BrOTHErS

THE pACIFIC
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send en sms til 1225 med et af følgende svar:
Kino X
Kino Y
Kino Z

steven spielberg og tom Hanks’ to store 
og meget roste tv-mini-serier ’ Band of 
Brothers’ og ’ the Pacific’ er for første 
gang ude på Blu-ray i komplette box set. 
serierne foregår under anden Verdens-
krig, hvor der fokuseres på de amerikan-
ske soldaters interne kammeratskab i 
kampen mod henholdsvis tyskerne og 
japanerne. ’Band of Brothers’ er den 
tv-mini-serie, der har opnået de bedste 
bruger anmeldelser på filmsitet iMdb 
overhovedet, og ’ the Pacific’ er den 
dyreste tv-serie nogensinde med et bud-
get svarende til 90 millioner kr. pr. afsnit. 
begge mini-serier er pÅ
gaden den 2. november.

VINd ’The PAcIfIc’ 
På Blu-RAY OG dVd

STORe kRIGSSeRIeR 
På Blu-RAY



Top 3 
gaMINg
uge 41:

playstation 3: 
 1. Medal of HoNor
 2.  fIfa 11
 3.  dead rIsINg 2

nintendo Wii:
 1. super MarIo  
  galaxy 2
 2. lego Harry 
  poTTer År 1-4
 3. TIger Woods  
  pga Tour 11

XboX 360:
 1. Medal of HoNor
 2.  fIfa 11
 3.  eNslaved: 
  odyssey To 
  THe WesT

pC:
 1. Medal of HoNor
 2.  fIfa 11
 3.  CIvIlIzaTIoN v

se Mere pÅ BloCKBusTer.dK
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DEN STORE TROLDSPEJLSBOG

forfatter: Brian Iskov

forlag: Carlsen

omfang: 144 sider

pris: 249,95 kr.

udkommer: 
Er udkommet

NYE UDGIVELSER

roldspejlet’ er bortset fra tV-avisen danmarks længstlevende 
tv-program. i 22 år har programmet taget fiktion, underhold-

ning og ildesete kulturformer seriøst, og lige så mange voksne som 
børn ser med. Man kan i dag se ’troldspejlet’ på tv, på nettet og på 
sin smartphone - og nu er ’troldspejlet’ også kommet på bog.
 forfatteren Brian iskov tager læseren med igennem tv-pro-
grammets verden af fantasy, science fiction, film, tegneserier, bø-
ger og computerspil. det er genrer, der i mange andre medier er 
blevet forbigået, enten fordi de har været opfattet som uforstå-
elige eller i værste fald direkte underlødige. Med farvestrålende 
billeder introducerer iskov værten jakob stegelmanns fantastiske 
verden med opslag om fx anders and, tintin, Ringenes Herre, 
superman, lara Croft, Walt disney og meget mere.

T

platform: 
PlayStation 3/Xbox 360/
pc/Nintendo DS/Wii/mobil

udgivelse: 
18. november

udvikler: 
EA Bright Light Studios

udgiver: 
Electronic Arts

acTion/adVenTure 

igesom med de foregående film i serien om Harry Potter 
udgiver electronic arts et spil, som følger handlingen i den 
syvende film, ’Harry Potter og dødsregalierne - del 1’. Og i 
lighed med filmen er spillet delt i to, så det første spil kom-
mer til november og det andet til juli 2011. spilleren indtager 
rollen som den unge troldmand, og handlingen foregår 
denne gang uden for troldmandsskolen Hogwarts. Harry og 
hans to venner Ron og Hermione er på flugt, og det endelige 
opgør med den onde Voldemort ligger lige rundt om hjørnet.
 ’Harry Potter and the deathly Hallows, Part 1’ er et tred-
jepersons action-adventure, hvor man som Harry Potter kan 
kaste magiske formularer, bruge eliksirer og forsvare sig mod 
mørkets kræfter. det er også muligt at bruge det nye Xbox 
kinect i Xbox 360-versionen, og her er en række sidemissio-
ner, der kan spilles alene eller sammen med en ven.

hARRY POTTeR
AND ThE DEAThLy hALLOwS, 
PART I

NyT hARRy POTTER-SPIL
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  hARRY POTTeR

AND ThE DEAThLy hALLOwS, 
PART I

MiG oG 
annie
1977NyT hARRy POTTER-SPIL

WoodY allen er en af vor tids mest produktive instruktø-
rer med en ny filmpremiere hvert år, og i denne måned er der 
premiere på hans ’You Will Meet a tall dark stranger’. allens 
kunstneriske højdepunkt var dog allerede at finde i 1977, hvor 
’Mig og annie’ modtog en Oscar for bedste film, bl.a. foran 
den først star Wars-film. Han har selv skrevet manuskriptet til 
denne klassiker.

tand-up-komikeren alvy singer (Woody allen) er på date med annie 
Hall (diane keaton), og de venter i kø for at købe billet til en biograf-

film. efter samtaler om deres sexliv og terapiforløb hos hver deres psykolog 
bliver manden, der står bag dem i køen, og hans højlydte meninger om 
federico fellini og medieteoretikeren Marshall Mcluhan for meget for alvy.

 mand i biografkø:      
You know what it is? It’s the influence of 
television. Marshall McLuhan deals with it 
in terms of it being a high intensity, you 
understand? As a hot medium opposed to a… 

 alvy singer:       
What I wouldn’t give for a large sock with horse 
manure in it! 

 mand i biografkø:      
 … as opposed to a print…

 alvy singer:       
[direkte henvendt til publikum] What do you 
do when you get stuck in a movie line with a guy 
like this behind you? 

 mand i biografkø:       
Wait a minute, why can’t I give my opinion? It’s 
a free country!

 alvy singer:      
He can give it... do you have to give it so loud? 
I mean, aren’t you ashamed to pontificate like 
that? And the funny part of it is, Marshall 
McLuhan, you don’t know anything about 
Marshall McLuhan! 

mand i biografkø: 
Oh, really? Well, it just so happens I teach a class 
at Columbia called “TV, Media and Culture.” So I 
think my insights into Mr. McLuhan, well, have a 
great deal of validity! 

 alvy singer:      
Oh, do ya? Well, that’s funny, because I happen 
to have Mr. McLuhan right here, so, so, yeah, 
just let me...  [trækker den rigtige Mcluhan 
frem fra en nærtstående plakatstativ] 

 alvy singer:      
Come over here for a second... tell him! 

marshall mcluhan: 
I heard what you were saying! You know nothing 
of my work! You mean my whole fallacy is 
wrong. How you got to teach a course in any-
thing is totally amazing! 

 alvy singer:      
Boy, if life were only like this!

S

vil du se den klassiske scene pÅ 
mobilen? scan denne kode  og sÅ 

er du i gang. læs vilkår på side 17.
FIND PRISEN PÅ
www.dvdcity.dk

DIALOG:
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ScIeNce fIcTION/
ThRIlleR

en gruppe venner bliver vækket midt om natten af et 
hvidt lys gennem deres vinduer. Både los angeles og 
hele verden trues nu af væsner fra det ydre rum. ’skyline’ 
er instrueret og produceret af brødrene strause, der 
stod bag ’aliens vs. Predator: Requiem’.

9/12

16/12

PREMIERE

PREMIERE

fAmIlIefIlm

Onkel erik (peter mygind) vil ombygge et gammelt tysk 
bunkeranlæg fra anden Verdenskrig til et familieterapi-
center - med hjælp fra sin søsters fem børn. Og det skal 
vise sig, at Onkel får rig mulighed for at afprøve sine 
teorier om fri opdragelse og familie-sameksistens. ’Min 
søsters børn vælter nordjylland’ er fjerde film i den nyere 
serie af familiefilm.

ANImATION/
fAmIlIefIlm

da superskurken Megamind (efter endnu engang at være 
blevet forhindret i at tage magten over Metro City) kom-
mer til at slå sin supermodstander Metro Man ihjel, ser 
han i sidste ende ikke anden udvej end selv at skabe en 
ny superhelt. Bare for at få lidt modspil. ’Megamind’ er en 
ny dreamworks-animationsfilm fra instruktøren bag de to 
Madagascar-film, og den kommer i 3d i udvalgte biografer.

16/12
PREMIERE

AcTION/kOmedIe

i actionkomedien ’the Other Guys’ spiller Will ferrell 
og mark Wahlberg to politimænd, der griber chancen 
for at tage over for byens dygtigste makkerpar - men det 
går langt fra som planlagt. i birollerne ses store stjerner 
som dwayne Johnson og samuel l. Jackson. adam 
mckay (anchorman) har instrueret.

2/12
PREMIERE

skYline

Min sosTers born 
VælTer jYlland

MeGaMind

THe oTHer GuYs

PREMIERE I DECEMBER/JANUAR
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NARNIA: 
MOGENVANDRERENS REJSE

PREMIERE I DECEMBER/JANUAR

edmund og lucy Pevensie drager af sted 
på nye eventyr sammen med deres fæt-
ter eustace, deres fælles royale ven, kong 
Caspian, og en krigerisk mus ved navn 
Reepicheep.’narnia: Mogenvandrerens rejse’ 
er den tredje film i narnia-serien, der er base-
ret på C. s. lewis’ fantasybøger. den kommer 
i 3d og er denne gang instrueret af michael 
apted (the World is not enough).

AdVeNTuRe/
fAmIlIefIlm

JAckASS 3d
den mest ventede vinterfilm på kino.dk er 
’jackass 3d’, der er baseret på MtV’s popu-
lære reality-serie med Johnny knoxville, bam 
margera, steve-o og de andre drengerøve. 
de kaster sig som altid ud i halsbrækkende 
stunts, vanvittige forsøg og sjove narrestreger 
med skjult kamera. Og som om det ikke er 
nok, kommer det hele i 3d.

kOmedIe/
dOkumeNTAR 2/12

PREMIERE

klOVN: ThE MOVIE

’klovn: the Movie’ bygger på den danske 
sitcom med frank hvam og casper chris-
tensen, som er blevet en stor succes på tv. 
de spiller begge med i filmen, som byder 
på endnu flere pinligheder for det celebre 
makkerpar. komedien er instrueret af Mikkel 
nørgaard, der har stået bag flere af tv-
seriens episoder.

kOmedIe 16/12
PREMIERE

25/12
PREMIERE

93,7%

524 stemmer

90,2%

284 stemmer

89%

495 stemmer
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liTTle Fockers

dRAmA

dette er en historie om en mand i frit fald. uxbal (Javier 
bardem) er en tragisk helt og far til to, der fornemmer 
døden komme tættere og tættere på. Han kæmper med 
en svær virkelighed og en skæbne, der arbejder imod 
ham. ’Biutiful’, der lyder som et barns udtale af ”beauti-
ful”, er instrueret af alejandro gonzález iñarritu, som 
også stod bag ’love is a Bitch’, ’21 Grams’ og ’Babel’. 

biuTiFul

25/12
PREMIERE

kOmedIe

en vordende far (robert downey Jr.) bliver tvunget til at 
blaffe for at komme hjem til sit barns fødsel i tide. Han 
samles op af den håbefulde skuespiller ethan tremblay 
(zach galifianakis), og det bliver en biltur, de begge sent 
vil glemme. fra instruktøren af ’tømmermænd i Vegas’.

due daTe

25/12
PREMIERE

AcTION/
ScIeNce fIcTION

sam flynn (garrett hedlund), den teknisk kloge 27-
årige søn af kevin flynn (Jeff bridges), vil undersøge 
sin fars forsvinden. det fører ham til den samme ver-
den af ondsindede programmer og gladiatorkampe, 
som hans far har levet i i 25 år. filmen er optaget med 
samme 3d-system som ’avatar’ og er en uafhængig 
efterfølger til kultfilmen ’tROn’ fra 1982.

Tron leGacY

16/12
PREMIERE
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kOmedIe

i ’little fockers’, der er en fortsættelse til ’Meet the 
Parents’ og ’Meet the fockers’, spiller robert de niro 
igen jack Byrns, eks Cia-agenten der skal holde jul med 
sin svigersøn Greg focker (ben stiller) og resten af den 
skøre familie. Med på rollelisten er denne gang smukke 
Jessica alba.

25/12
PREMIERE
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i ’alt hvad du har’ spiller Jack nicholson over for paul 
rudd og owen Wilson, der begge er interesseret i 
reese Witherspoon. filmen instrueres af james 
l. Brooks, som tidligere har arbejdet sammen med 
nicholson på ’tid til kærtegn’ (1983), ’Broadcast news’ 
(1987) og ’det bli’r ikke bedre’ (1997). filmen er en del 
af Biografklub danmark.

201113/01
PREMIERE

drama

Balletinstruktøren thomas leroy (vincent cassel) beslut-
ter sig for at erstatte sin førsteballerina (Winona ryder). 
dette fører til rivalisering på dansegulvet og skaber splid 
mellem de to ballerinaer nina (natalie portman) og lilly 
(mila kunis). filmen er instrueret af darren aronofsky 
(Pi, Requiem for a dream, the Wrestler).

black swan

action

Om natten klæder avisudgiveren Britt Reid (seth 
rogen) sig ud i hat og maske for at bekæmpe forbryde-
re som the Green Hornet. Ved sin side har han kamp-
sportseksperten kato (Jay chou). ’the Green Hornet’ 
kommer i 3d og er baseret på en amerikanske tv-serie 
af samme navn. christoph Walz (inglourious Basterds) 
og cameron diaz (knight and day) medvirker også.

THe Green HorneT

ROmANTIk/kOmedIe

liFe as we know iT

6/12
PREMIERE

ROmANTIk/kOmedIe

alT HVad du Har

PREMIERER I DECEMBER/JANUAR

201113/01
PREMIERE

201127/01
PREMIERE
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Billede: © sony Pictures

Bagerjomfruen Holly Berenson og tv-teknikeren eric 
Messer er to singler, der pludselig bliver plejeforældre 
for en pige, hvis afdøde forældre var deres fælles ven-
ner. den romantiske komedie ’life as We know it’ har 
katherine heigl (the ugly truth) og Josh duhamel 
(transformers-filmene) i hovedrollerne.
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top 10 
Mest læste nyheder i oktober
1.  forsalg til harry potter 7 - del 1 .............18 % 

2.  alle for én – plakatafstemning..............18 %

3.  de 20 mest undervurderede film .......... 15 %

4.  plakater til ’klovn: the movie’ .............. 13 %

5.  ny trailer til ’skyline’............................10 %

6. første billede fra ’klovn: the movie’  ..... 9 %

7.  teaser til ’ronald barbaren’  .................. 8 %

8.  harry potter kommer ikke i 3d .............. 5 %

9.  ’transformers 3 ’får titel ........................ 2 %

10. peter Jackson instruerer ’hobbitten’ ...... 2 %

top 10 
Mest besøge filmprofiler
1. the social network .............................. 17 %

2.  sandheden om mænd ........................... 15 %

3.  drengerøve ........................................   12 %

4.  Wall street: money never sleeps ..........10 %

5.  inception .............................................  9 %

6.  piranha 3d ...........................................  8 %

7.  hævnen ...............................................  8 %

8.  despicable me ...................................... 7 %

9.  buried .................................................. 7 %

10. olsen banden på de bonede gulve.......... 7 %

 Billede: the social n
etw

ork. ©
 sony Pictures
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top 10
Søgeord
1. harry potter

2. grusomme mig

3. sandheden om mænd

4. olsen banden

5. the social network

6. Jackass

7. drengerøve

8. klovn

9. kidnappet

10. saw
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Tilmeld dig på 
            facebook.com/nokiadanmark

En smartere Smartphone. 
Nokia N8 – begavet med 
HD og HDMI.

Den nye Nokia N8 er propfuld af underholdning.
Du kan fi lme i HD og klippe direkte på mobilen.
Del dine videoer på Facebook eller fremvis på
TV-skærmen via HDMI. 12 megapixel og Carl Zeiss
optik sikrer dig førsteklasses billeder og Symbian 3 
styresystemet giver dig en enkel og hurtig bruger-
oplevelse med tre startskærme, touch og to-fi nger 
zoom. Her er masser af plads til at downloade 
apps fra Ovi Marked, og med fri navigation fi nder 
du altid den direkte vej.

Hvor Smart er du?
nokia.dk/n8


