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December og januar er måneder for nogle kolossale blockbusters, der 
selvfølgelig skal ses. Men heldigvis er der også mindre fi lm med dygtige 
kræfter foran og bag kameraet, når man skal have varmen i biograf-
salen. Personligt glæder jeg mig til mexicanske Alejandro Gonzales 
Inarritus ’Biutiful’ med altid interessante Javier Bardem, indie-fi lmen 
’Cyrus’ med to yndlingsansigter, John C. Reilly og Marisa Tomei, den 
kritikerroste ’Winter’s Bone’ samt den britiske mesterinstruktør Mike 
Leighs ’Another Year’. Den, jeg ser mest frem til, er ’Black Swan’ med 
dygtige og smukke Natalie Portman og instrueret af Darren Aronof-
sky, som stod bag en af mine yndlingsfi lm i nyere tid, ’Requiem for a 
Dream’. Lur mig, om ikke mindst en af disse fi lm vinder en Oscar til 
februar 2011.

Når et biografår ender, er det tid til at vurdere sine mange biografop-
levelser. Jeg har stået alene om nogle oplevelser - som da jeg modsat 
mange andre var fi nt underholdt af ’Sex and the City 2’ og ikke behøvede 
at se den som andet end netop underholdning! Andre gange har jeg 
råbt for døve (højkulturelle) ører, fx da jeg blev teenagebegejstret over 
en cocktail mellem Will Smiths afkom, Jackie Chan og kung fu... Ja, årets 
Kinderæg-overraskelse var ’The Karate kid’. Men ellers har jeg ladet mig 
rive med af den store bølge af velfortjent hype, som da jeg så ’Inception’ 
tre gange i biografen den første uge, eller da jeg hvert andet minut bare 
måtte ytre: ”’The Social Network’ er en suveræn fi lm!”

Biografåret 2010 går på hæld, og det har (som altid) været en blandet 
pose bolsjer med alt fra overraskende stærke indslag (R og Øjnenes 
hemmelighed) til de mere kvalmende af slagsen (Valentine’s Day, In-
victus). Og så er der alt fyldet, primært repræsenteret ved de fi lm man 
næsten allerede har glemt, men som alligevel leverede ferm underhold-
ning pakket ind i dårlige effekter, forudsigelig manuskripter, klicheer 
og alt mulig andet godt kendetegnende for gennemsnitfi lmen, som jeg 
elsker at se i biografen. ’The Expendables’ og ’Resident Evil: Afterlife’ er 
de bedste eksempler på den slags ulødig underholdning, og jeg er klar 
til meget mere af den slags i 2011. Bring it on!        

KVAlITETSFIlM I VENTE

KINDERAEG & HYPE

BlANDEDE BOlSJER ER 
TRODS AlT STADIG SlIK

Vinteren er over os, og hvad er bedre end at få varmen i et blødt sæde i biografen? 
År 2010 slutter med et brag, og op imod jul bugner det med premierefi lm. Det er 
tossernes jul i år, og både drengerøvene fra ’Jackass 3D’ og Frank Hvam fra ’Klovn: 
The Movie’ giver motion til lattermusklerne. Vi har talt med Klovn-stjernerne 
Frank Hvam og Casper Christensen. Når vi nu er ved latterkramper, bidrager store 
Hollywood-stjerner som Robert De Niro (Little Fockers) og Robert Downey Jr. 
(Due Date) til underholdningen.
Derudover bliver det en eventyrlig vinter, hvor vi kan se frem til science fi ction 
i ’Tron: Legacy’, superhelteanimation i ’Megamind’, fantasy i ’Narnia: Morgen-
vandrerens rejse’ og action i ’The Green Hornet’ - alle i 3D. Og så er 2011 fyldt 
med premierer for enhver smag. Vi bringer den ultimative guide til næste års 
kommende fi lm.
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Skal der være rockkoncerter, 
  juicebar og catwalks i dit S-tog?

Nu kan du være med til at indrette dit S-tog. Under temaerne Scene, 
Sundhed og Mode kan du nemlig give os alle dine gode forslag til, 
hvad togene skal indeholde. Kun fantasien sætter grænser – så, hvis 
du f.eks. synes, at Scenetoget skal byde på liveteater, Modetoget på 
livecatwalk eller Sundhedstoget på friskpresset smoothies, så klik 
ind på dsb.dk/mitS-tog. Det kan din S-togstur kun blive sjovere, 
sundere og meget mere underholdende af!

Giv os alle dine gode ideer på 
dsb.dk/mitS-tog og deltag i 
lodtrækningen om 3 lækre iPads.
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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
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HVAD SKER DER PÅ SITET KINO.DK?

KINO.DK

UDVAlGTE AFSTEMNINGER 
PÅ KINO.DK
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HVAD SKER DER PÅ KINO.DK?

VIND 
REJSE TIl 
l.A. MED 
’THE GREEN 
HORNET’ 
Fra den. 1.-20. december kan du deltage i 
konkurrencen om to billetter til gallapremi-
eren på superheltefi lmen ’The Green Hornet’ 
den 10. januar i Los Angeles. Deltag og læs 
mere på www.kino.dk

REDAKTIONENS
FAVORITTER I 2010

HVILKEN ER JULIA 
ROBERTS’ 
BEDSTE FILM? 
Pretty Woman 44 %
Erin Brockovich 21 %
Notting Hill 14 %

HVILKET ER FILM-
HISTORIENS BEDSTE 
BANKRØVERI? 
The Dark Knight 39 % 
Heat 25 %
Inside Man 16 %

Se redaktionens favoritter, når vi udvælger biografårets 
ti bedste fi lm. Listen kan ses og kommenteres på sitet fra 
den 30. december. 

BRUGERNE 
VAElGER 
PlAKAT
Brugerne af kino.dk valgte plakaten til den 
danske komedie ’Alle for én’, og vinderen blev 
denne plakat med 68 % af 3.350  stemmer. 

ÅRETS BEDSTE
FIlM?

LÆR
OS AT
KENDE
Du kan nu klikke dig ind 
på redaktørernes egne 
profi ler på sitet og læse 
mere om vores favorit- og 
hadefi lm og meget mere.

Vær med til at kåre den bedste  fi lm i 2010 i en 
stor afstemning  på kino.dk. Vi nominerer 50 fi lm  
fra biografåret, og du kan stemme på dine fem  
favoritter. Afstemningen starter den 1. januar. 
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BRUGERNE VS. 
ANMElDERNE 
– HARRY POTTER OG 
 DODSREGAlIERNE 
– DEl 1

Brugernes gennemsnitlige vurdering

Mediernes gennemsnitlige vurdering

REDAKTIONENS
FAVORITTER I 2010

KUN på kino.dk!

I NOVEMBER MÅNED BØD VI PÅ
EKSKLUSIVT INDHOLD I FORM AF:
kino.tv:
- Trailerpremiere på ’Klovn’
- Trailerpremiere på ’The Zookeeper’
- Første klip fra ’Klovn’
- Interview med Zack Snyder

Vi interviewede også Jigsaw fra Saw-fi lmene 
med spørgsmål stillet af brugerne - og så indbød vi 
de bedste og mest aktive brugere på kino.dk til lukkede 
anmeldervisninger af ’The Town’ og ’Unstoppable’

HVER MÅNED KAN DU FINDE 
EKSKlUSIVT INDHOlD 
PÅ WWW.KINO.DK

I denne måned kan du fx 

se video-interviews med 

magasinets forsidestjer-

ner, Frank Hvam og Casper 

Christensen, der fortæller 

deres bramfrie mening om 

3D og bruger-anmeldelser 

på kino.dk.

MÅNEDENS BRUGERKOMMENTAR
Simon: ”Prøv selv at sammenligne ”Brugernes top 10” og ”Anmeldernes top 10” 

på www.kino.dk. Der er temmelig stor forskel, og det skyldes, at anmeldere 9 

ud af 10 gange bare vælger de fi lm, der nu engang virker mest kunstneriske og 

anderledes. Der er selvfølgelig ikke noget galt med det, hvis det er den type fi lm, 

man godt kan lide, men det er rimelig tydeligt, at de udelukkende prøver at 

skille sig ud fra den generelle befolkning, da de ser sig selv som ”eksperter” og 

derfor skal hæve sig over alle andre ved at lade som om, de er mere intellektuel-

le. Selv hvis de bedst kan lide kunstfi lm, er det temmelig uprofessionelt automa-

tisk at se ned på al massekultur, da det netop er deres job at give en forholdsvis 

objektiv analyse af et produkt, der tiltaler den generelle befolkning.”

- Deltag i diskussionen og anmeld alle fi lm på www.kino.dk

HARRY POTTER 
lAGDE KINO.DK 
NED
Den unge troldmand Harry Potter 
fi k kino.dk til at løbe ualmindeligt 
stærkt, eller faktisk det modsatte, 
da forsalget startede den 2. no-
vember. Potter lagde nemlig sitet 
ned i fl ere timer, og først hen på 
eftermiddagen kørte kino.dk atter 
med normal hastighed.
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Tobin Bell, der spiller Jigsaw fra Saw-fi lmene, skræmte engang livet af en 
fan. ”Jeg var i Canada, og jeg skulle have noget mad i en restaurant meget 
sent om aftenen lige før lukketid. Det var koldt, så jeg havde taget en hæt-
tetrøje på. Jeg gik op til baren og bad om en ruccola-salat, og den stakkels 
pige, der stod alene derinde, så mig og begyndte bare at skrige. Hun løb 
ud af lokalet, og jeg brugte over ti minutter på at berolige hende,” fortalte 
skuespilleren til kino.dk.

NYHEDER
& GOSSIP
VAN DAMME VS.

MISS PIGGY
Listen over fi lmstjerner er ved at blive 
lang til den kommende fi lm, ’The Mup-
pets’. Foruden Jack Black, Zach Galifi ana-
kis (Due Date), Amy Adams, Chris Cooper 
og Billy Crystal, er Jean-Claude Van 
Damme nu også ombord. Det vides endnu 
ikke, om action-stjernen skal kæmpe mod 
Miss Piggy … men man kan vel håbe.
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SKUESPILLER  
SKRAEMTE EN FAN

BIll ClINTON 
MED TØMMERMÆND 
’Tømmermænd i Vegas 2’ kommer til at foregå i Bangkok. Først skulle Mel 
Gibson optræde i en gæsterolle, men Gibsons dårlige rygte fi k ham fyret, 
så nu har selveste eks-præsident Bill Clinton overtaget. Om fi lmen vil 
berøre moralske tømmermænd vides ikke.

DEN NYE
MARIlYN MONROE
De fl este kender Michelle Williams, som pigen der stjal Heath Ledgers 
hjerte under indspilningerne til ’Brokeback Mountain’, fi k hans barn og 
senere gik fra ham. Skuespillerinden er nu i fuld gang med en fl ot karriere 
og ved at indspille Marilyn Monroe-portrættet ’My Week with Marilyn’, 
hvor også Emma Watson fra Harry Potter-fi lmene har en stor rolle.



13
kino.dk      december 2010 / januar 2011FILMBUZZ

HARRY UDEN FOR  
’HOGWARTS’
Harry Potter-stjernen Daniel Rad-
cliffe bytter tryllestaven ud med en 
mappe, når han i gyseren ’The Woman 
in Black’ indtager rollen som advokat. 
Filmen var oprindeligt et teaterstykke 
og er tilmed lavet som tv-fi lm. I den 
kommende udgave spiller Daniel en 
ung mand, der kommer i kontakt med 
et spøgelse. ’The Woman in Black’ 
udkommer i 2011, men har endnu ikke 
fået en dansk premieredato.

DRÆBER-BIERNE 
KOMMER
Efter fi lm som ‘Piranha 3D’ er Hol-
lywood godt i gang med at genoplive 
andre former for drabelige sværme. 
Derfor genindspilles ’The Swarm’ fra 
1978, om en fl ok dræberbier, nu af 
produceren til ’Paranormal Activity’. 
I den originale fi lm kæmpede Michael 
Caine imod sydafrikanske bier, men 
det forventes ikke, at den nu 77-årige 
skuespiller og ridder genoptager den 
succes.

MEST SEXEDE  
MAND I lIVE

People Magazine kårer hvert år de mest 
sexede berømtheder. Denne gang er æren 
gået til skuespilleren Ryan Reynolds. Hr. 
Scarlett Johansson blev også kåret som 
årets vaskebræt af kino.dk’s brugere 
tilbage i august. Reynolds er snart aktuel 
som superhelten ’The Green Lantern’.

lEONARDO
ER JAY GATSBY

Baz Luhrman, manden bag ’Moulin 
Rouge’, skal fi lmatisere F. Scott Fitzger-
alds klassiske roman om milliardæren 
Jay Gatsby. Titelrollen har Leonardo 
DiCaprio været hurtig til at score, men 
der var stor rift om at spille Gatsbys 
tabte kærlighed Daisy. Natalie Port-
man, Scarlett Johansen og Keira Knightly 
var blandt emnerne, men Carey Mulligan 
(An Education) løb med rollen. Filmens 
tredje centrale karakter skal spilles af 
Tobey ”Spider-Man” Maguire. 

Christopher Nolan leder efter to nye 
damer til den kommende Batman-fi lm 
’The Dark Knight Rises’. Eftersom Maggie 
Gyllenhaals karakter sprang i luften i 
den sidste fi lm, er instruktøren ikke bare 
ude efter en skurkinde, men også en ny 
kærlighedsinteresse. Rygterne lyder, at 
både Rachel Weisz, Blake Lively, Naomi 
Watts, Anne Hathaway, Natalie Portman 
og Keira Knightley er interesserede. 

BATMANS
DAMER HARRY UDEN FOR

’HOGWARTS’
Harry Potter-stjernen Daniel Rad-
cliffe bytter tryllestaven ud med en 
mappe, når han i gyseren ’The Woman 
in Black’ indtager rollen som advokat. 
Filmen var oprindeligt et teaterstykke 
og er tilmed lavet som tv-fi lm. I den 
kommende udgave spiller Daniel en 
ung mand, der kommer i kontakt med 
et spøgelse. ’The Woman in Black’ 
udkommer i 2011, men har endnu ikke 
fået en dansk premieredato.

Christopher Nolan leder efter to nye 
damer til den kommende Batman-fi lm 
’The Dark Knight Rises’. Eftersom Maggie 
Gyllenhaals karakter sprang i luften i 
den sidste fi lm, er instruktøren ikke bare 
ude efter en skurkinde, men også en ny 
kærlighedsinteresse. Rygterne lyder, at 
både Rachel Weisz, Blake Lively, Naomi 
Watts, Anne Hathaway, Natalie Portman 
og Keira Knightley er interesserede. 

BATMANS
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GIGANTERNES KAMP
Hvem af de to premiereaktuelle giganter er størst 
- ulvesmilet Jack Nicholson (73) eller kamæleonen Robert De Niro (66)?

OSCARS KOMIKEREN DEN SURE 

STODDER ROMANTIKEREN DJÆVLENGANGSTEREN

Vundet 3 gange. 
Nomineret 
12 gange 

Point: 5

Rundt 
om Schmidt.
Det blir’ 
ikke bedre 

Point: 5

The 
Departed

Point: 2

Når du 
mindst 
venter det

Point: 2

Anger
 Management

Point: 2

Heksene 
fra Eastwick

Point: 4

Jack Nicholson

Vundet 2 gange.
Nomineret 
6 gange

Point: 3

Meet 
the Parents

Point:3

De uover-
vindelige. 
Godfather: 
Part II.
Casino. 
Goodfellas.
Once Upon.
in America.
Familieterapi

Point: 5

Falling in 
Love

Point: 3

Meet the 
Parents

Point:4

Angel Heart

Point: 2

Robert  De Niro

MONSTERET CITATET HØJDE-
PUNKTET LAVPUNKTETPORTRÆTTET

Wolf

Point: 2

Gøgereden.
Chinatown. 
Ondskabens 
hotel.
Det blir 
ikke bedre.

Point: 5

Jimmy Hoffa i 
‘Hoffa’

Point: 3

Wolf

Point: 1

You can’t hand-
le the truth! 
Here’s 
Johnny!

Point: 5

Jack Nicholson

DEN CRAZY

RESULTAT:     JACK NICHOLSON: = 41     ROBERT DE NIRO: = 40

Ondskabens 
hotel.
Gøgereden. 
Batman

Point: 5

Frankenstein

Point: 4

The Godfather: 
Part II.
Taxi Driver.
The Deer Hunter. 
Goodfellas.
Raging Bull.
Heat.
Point:5

Jack Lamotta i 
‘Raging Bull’

Point: 5

Analyse 
That.
Showtime

Point: 0

You talking 
to me? 
I will be 
watching you!

Point:4

De uover-
vindelige.
Taxi Driver.
Cape Fear

Point: 4

Robert  De Niro

POINTSYSTEM: 1-5

© Billeder af Jack Nicholson fra filmene: Heksene fra Eastwick, Ondskabens Hotel, Batman og Rundt om Schmidt.

©
 Billeder af Robert D

e N
iro fra film

ene: Raging B
ull, Little Fockers, H

eat og C
asino.



GIGANTERNES KAMP
Nu kan du abonnere på Politikens levende nyheder i en skræddersyet applikation, 
hvor nyheder, artikler, billedgallerier og tv-indslag fra Politiken.dk præsenteres 
i ideelle omgivelser - og kan læses både online og offline. Udvalget bestemmer 
du selv, når Politiken.dk for første gang gør det muligt, at redigere sin menu helt 
efter interesser og foretrukne sektioner. Applikationen er abonnementsbaseret 
og koster 12 kr. om måneden. 

‘Politiken nyheder’ kan købes i App Store på nettet eller direkte på din iPhone.

flytter helt ind på din iPhone 

Dagens ledere og skarpe klummer • Gem nyheder - til når du ikke er forbundet til 
Wi-Fi • Fotoserier fra landets bedste fotografer • TV on demand - se indslag fra 
Politiken.tv • Altid opdateret på sport, tjek og nyheder • IBYEN.dk - lige i lommen
• Optimeret læseoplevelse • Hurtig loadtid - specielt tilpasset iPhone.

 App

til din

iPhone!
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HOlD ØOJE MED

BEN BARNES

FULDE NAVN:
Benjamin Thomas Barnes 

FØDT: 
20. August 1981 

STED: 
London, England 

HØJDE:
185 cm 

FAVORITFILM:
This is Spinal Tap (1984) 

TRIVIA:
Deltog i 2004 i det britiske Melodi Grand 
Prix som medlem af boy bandet Hyrise.

AKTUEL I:
Narnia: Morgenvandrerens Rejse

I Oscar Wildes roman ’Billedet af Dorian Gray’ får hovedkarakteren 
at vide, at denne besidder de eneste to ting, der er værd at besidde; 

ungdom og skønhed. Tilsætter man berømmelse, har man en god 
beskrivelse af skuespilleren Ben Barnes, der selv har spillet titelkarakte-
ren i ’Dorian Gray’ fra 2009.

Barnes er 29 år, britisk og spiller en af de bærende roller i den store 
eventyr-saga, Narnia, som den heroiske Kong Caspian. Det tidligere 
boy band-medlem startede som de fl este skuespillere sin karriere på 
teatrets skrå brædder, men blev på sine forældres opfordring samtidig 
uddannet på universitetet med en grad i engelsk og drama. 

Musikken fylder meget i Barnes liv, da han foruden at synge spiller 
trommer og klaver. Det er dog som Narnias sværdkæmpende og hårs-
vingende Caspian, at publikum (læs: teenagepiger) kender ham bedst. 
Med de to historiske dramaer ’Dorian Gray’ og ’Easy Virtue’ (2008) har 
Barnes forsøgt at løsrive fra sig sit teenageidol-image og udvikle kar-
rieren, men dette er ikke helt lykkedes endnu.  

HOLD ØJE MED

KOMMENDE
STJERNE
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IKEA
®

EDUCATION

SALGSTEAM 2011
EDUCATION
EDUCATION

SALGSTEAM 2011

IKEA
®

A
®

A

EDUCATION
EDUCATION

              vokser     VOKSERIKEA

   Når du          vokser  VOKSERIKEA

   Når du          vokser  

   Når du          vokser  
          vokser  

   Når du          vokser  VOKSERIKEA

   Når du          vokser  

   Når du          vokser  
          vokser  VOKSER

   Når du          vokser  

   Når du          vokser  
              vokser  
       Når du              vokser  
       Når du

   Når du

“Vil-du-til-tops-
og-beholde-begge-
ben-på-jorden ?”

-testen

Præsenterer:

Vi leder efter de 20 bedste salgselever i Danmark

Som salgselev gennemgår du vores 2 årige uddannelses forløb og 
blí r en del af vores salgsteam 2011. Uddannelsen har fokus på salg, 
kundeforståelse og IKEA konceptet – med menneskelige værdier og 
det sociale ansvar som omdrejningspunkt. Test dig selv, læs meget 
mere om vores uddannelse og ansøg på IKEA.dk/IKEAsalgsteam 

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

02/12
JACKASS 3D
Komedie/Dokumentar. . 20

FAIR GAME
Drama/Thriller . . . . . . . . . . . . . 22

IO SONO L’AMORE
Drama/Romantik . . . . . . . . . 23

09/12
MACHETE
Action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

MIRAKLET I LOURDES
Drama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

16/12
DET GODE HJERTE
Drama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

MIN SØSTERS BØRN 
VÆLTER NORDJYLLAND
Familiefi lm ........................... 26

KLOVN: THE MOVIE
Komedie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

TRON: LEGACY
Science fi ction/Adventure ..28

MEGAMIND
Anmation/Familiefi lm . . 30

25/12
LITTLE FOCKERS
Komedie ................................32

BURLESQUE
Musical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

BUITIFUL
Drama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

MR. NOBODY
Drama/Science fi ction . . 35

CYRUS
Komedie/Drama.. . . . . . . . . . 36

NARNIA
MORGENVANDRERENS
REJSE
Adventure/Fantasy/
Familiefi lm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

06/01
WHINTER’S BONE
Drama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

DUE DATE
Komedie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

THE NEXT THREE DAYS
Thriller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

13/01
DEVIL
Thriller/Gyser. . . . . . . . . . . . . . . 41

SEASON OF THE WITCH
Adventure/Gyser . . . . . . . . . 41

ALT HVAD DU HAR
Komedie/Romantik . . . . . . 42

20/01
BLACK SWAN
Drama/Thriller . . . . . . . . . . . . . 43

LOVE AND OTHER
DRUGS
Komedie/Romantik . . . . . 44

YSL: L’AMOUR FOU
Dokumentar . . . . . . . . . . . . . . . . 45

27/01
ANOTHER YEAR
Komedie/Drama.. . . . . . . . . .46

THE GREEN HORNET
Action/Komedie . . . . . . . . . . . 47

THE DILEMMA
Komedie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

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

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!

DISCLAIMER
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Kino.dk tager forbehold for ændringer af premi-
eredatoer, idet premierer på fi lm ændrer sig 
konstant. Se en opdateret liste over 
premierefi lm på www.kino.dk

93,6%

912 stemmer
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Billede fra film
en ”Love and other drugs”: ©

 Fox

SE TRAIlERS PÅ DIN MOBIl
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.



od al sandsynlighed og på tværs af al anstæn-
dighed er det lykkedes Johnny Knoxville, Bam 

Margera, Steve-O, Chris Pontius og deres venner at 
fi nde på endnu en håndfuld farlige og så vidt muligt 
stupide stunts, der egentlig ikke er morsomme, med 
mindre man er stærkt beruset... eller muligvis en 
yngre mand med smag for practical jokes med ven-
nerne og humor under bæltestedet.
 ’Jackass 3D’ er den tredje fi lm baseret på MTVs 
populære og halsbrækkende show. Da den havde 
premiere i USA, indspillede den over 50 millioner 
dollars i den første weekend, hvilket er den bedste 
åbning for en oktoberpremiere nogensinde. Måske 
skyldes det, at der er endnu fl ere tåbelige stunts og 
sjove påfund. Eller måske skyldes det, at det hele 
foregår i 3D, så man kan opleve Knoxville, Margera 
og Steve-O helt tæt på.

M
KOMEDIE/DOKUMENTAR

JACKASS 3D
VINTERENS MEST VENTEDE FILM PÅ KINO.DK

LAND 
USA

PRODUKTIONSÅR 
2010

SPILLETID 
94 min.

PREMIERE

02/12

ORIGINAL TITEL
Jackass 3D

INSTRUKTØR 
Jeff Tremaine

SKUESPILLERE 
Johnny Knoxville,
Bam Margera, 
Steve-O, 
Chris Pontius
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i udvalgte biografer

93,6%

912 stemmer

SE TRAILEREN LIGE NU PÅ DIN MOBILTELEFON!
Læs mere på side 19 om hvordan du gør.



         MERE END 1000 BILER OG OVER 100 BANER 

       NY OG FORBEDRET GRAFIK SAMT NYE EFFEKTER 

 STÅ I SPIDSEN FOR DIT EGET RACING TEAM
 RACE OP TIL 16 VENNER ONLINE

 LAV DINE EGNE BANER OG DEL MED VENNERNE
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ilmen er baseret på den sande historie om den 
hemmelige CIA-agent Valerie Plame (Naomi 

Watts). Hendes mand Joe Wilson (Sean Penn), en 
tidligere diplomat, fi nder beviser for, at Irak ikke har 
atomvåben, og dermed har Bush-regeringen ingen 
reel grund til at gå i krig med Irak i 2003. Men det 
gør de alligevel, og Wilsons rapport fejes til side. Joe 
Wilson offentliggør sine fund i en artikel og skaber en 
voldsom politisk krise for regeringen. Og så sker der 
noget katastrofalt for Valerie Plame - den hemmelige 
agents identitet afsløres af en person fra toppen af 
det politiske hierarki. Valerie må nu kæmpe for at 
holde sammen på sin familie, sin karriere og sig selv.

’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 Promis-
es’ (2007), og Sean Penn, som modtog Oscars for sine 
præstationer i ’Mystic River’ (2003) og ’Milk’ (2008). 
For god ordens skyld skal det nævnes, at fi lmen intet 
har at gøre med thrilleren af samme navn fra 1995.

F

©
 SF Film

FAIR GAME
MAN SKAL PASSE PÅ, HVAD MAN SKRIVER

DRAMA/THRIllER

LAND 
USA

PRODUKTIONSÅR 
2010

SPILLETID 
106 min.

PREMIERE

02/12

ORIGINAL TITEL
Fair Game

INSTRUKTØR 
Doug Liman

SKUESPILLERE 
Naomi Watts, 
Sean Penn, 
Sam Shepard, 
Bruce McGill



23
kino.dk      december 2010 / januar 2011AKTUELLE FILM

©
 Scanbox

©
 Sony

Emma (Tilda Swinton) er russisk immigrant i Italien og gift ind i den velhavende 
Recchi-familie, der har skabt en formue inden for tekstilindustrien. Hendes 

liv handler først og fremmest om pligter som hustru og mor i det velorganiserede 
familiedynasti, der er stramt styret af familietraditioner og privilegier. Hele familien 
rystes i sin grundvold, da den gamle patriark, Eduardo Sr., udnævner både sin søn og 
sit barnebarn som arvtagere til magten. Emmas søn, Edo drømmer dog om alt andet 
end at videreføre forretningsimperiet og har ambitioner om at åbne en restaurant 
med sin gode ven, den talentfulde kok Antonio.

Tilda Swinton spiller hovedrollen i ’Io sono l’amore’. Den 50-årige englænder kender 
vi fra vidt forskellige typer fi lm som ’Orkidé-tyven’ (2002), ’Narnia: Løven, heksen 
og garderobeskabet’ (2005) og ’Michael Clayton’ (2007), som hun vandt en Oscar 
for. I ’Io sono l’amore’ viser hun en ny side af sit talent som russer i Italien. Filmens 
historie er blevet udviklet af hende og instruktøren over en periode på 11 år.

en tidligere politimand Machete (Danny Trejo) hyres af nogle lyssky 
personer til at myrde en amerikansk senator, der er tilhænger af stram-

ninger inden for indvandringspolitikken omkring den mexicanske grænse. 
Uheldigvis overlever senatoren attentatforsøget, for i det samme er der en le-
jemordergruppe, 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 fl ygte 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 både har lavet ’Desperado’ (1995), 
From Dusk till Dawn og ’Sin City’ (2004), har sammen med Ethan Maniquis 
samlet en perlerække af gamle, kendte ansigter: Danny Trejo (Desperado), 
Steven Seagal (Kapring på åbent hav) og Don Johnson (Miami Vice), Lindsay 
Lohan (Mean Girls), Jessica Alba (Sin City), Michelle Rodriguez (Resident 
Evil), Cheech Marin (Cheech & Chong-fi lmene) og sidst, men bestemt ikke 
mindst, Robert de Niro (Taxi Driver).

IO SONO l’AMORE
TRAGISK LOVE-STORY

MACHETE
BRUTAL TEXANERHÆVN

D

ACTION

LAND 
USA

PRODUKTIONSÅR 
2010

SPILLETID 
105 min.

PREMIERE

09/12

ORIGINAL TITEL
Io sono l’amore

INSTRUKTØR 
Luca Guadagnino

SKUESPILLERE 
Tilda Swinton, 
Flavio Parenti, 
Edoardo Gabbriellini, 
Alba Rohrwacher 

LAND 
Italien

PRODUKTIONSÅR 
2009

SPILLETID 
120 min.

PREMIERE

02/12

ORIGINAL TITEL
Machete

INSTRUKTØR 
Ethan Maniquis, 
Robert Rodriguez

SKUESPILLERE 
Danny Trejo, 
Lindsey Lohan, 
Steven Seagal, Jessica 
Alba, Robert de Niro 

89,7%
27
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DRAMA

M

ucas (Paul Dano) er havnet i en blindgyde. Han er ung, hjemløs og holder til i 
en papkasse under Brooklyn Bridge. Med en total mangel på tro på fremtiden 

prøver Lucas at tage sit eget liv, men som alt andet mislykkes det også. På hospitalet 
er Lucas tvunget til at dele stue med særlingen Jacques (Brian Cox) - en gammel 
gnaven barejer, hvis usunde livsstil har kostet ham fl ere hjerteanfald. Jacques har 
ingen familie og med fare for at falde død om hvert øjeblik, beslutter han sig for at 
tage Lucas under sine vinger, så han kan overtage biksen.

’Det gode hjerte’ er Dagur Káris amerikanske instruktørdebut og er et skævt drama. 
Den rutinerede Brian Cox (’X-Men 2’ og ’Red’) og den unge Paul Dano (’Little Miss 
Sunshine’ og ’There Will Be Blood’) spiller de bærende roller i fi lmen. Islandske Dagur 
Kári er uddannet fra Den Danske Filmskole og står bag ’Noi albinoi’ (2003) og den 
danske ’Voksne mennesker’ (2005).

MIRAKlET
I lOURDES
FRANSK-ØSTRIGSK MIRAKEL-DRAMA

L

ORIGINAL TITEL
 Lourdes

INSTRUKTØR 
 Jessica Hausner

SKUESPILLERE 
Sylvie Testud, Léa 
Seydoux, Elina 
Löwensohn, Bruno 
Todeschini 

LAND 
Østrig/Frankrig/
Tyskland

PRODUKTIONSÅR 
2010

SPILLETID 
99 min.

PREMIERE

09/12

ACTION

LAND 
Danmark/Island/USA

PRODUKTIONSÅR 
2009

SPILLETID 
99 min.

PREMIERE

16/12

ORIGINAL TITEL
 The Good Heart

INSTRUKTØR 
Dagur Kári

SKUESPILLERE 
Brian Cox, 
Paul Dano, 
Isild Le Besco, 
Bill BuellAMERIKANSK DRAMA AF

DANSK UDDANNET ISLÆNDING

DET GODE HJERTE

©
 Scanbox

©
 C
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iraklernes tid er ikke forbi. I hvert fald ikke i den franske by Lourdes, som 
hvert år besøges af tusindvis af pilgrimme i forhåbning om, at netop de vil 

blive ramt af en guddommelig indgriben, der kan befri dem for deres lidelser. En 
af disse er Christine (Sylvie Testud), der er lammet fra halsen og ned på grund af 
uhelbredelig sklerose. Hver dag rulles den i øvrigt yndige Christine rundt i kørestol, 
mades og puttes af stedets oppassere, alt imens hun beder til Jomfru Maria, skrifter 
og forsøger at gøre sig så åben for frelse som muligt. Og pludselig sker miraklet!

Den østrigske instruktør bag ’Miraklet i Lourdes’ hedder Jessica Hausner. 
Hendes debutfi lm ’Lovely Rita’ (2001) blev præsenteret i programmet Un 
Certain Regard ved Cannes Filmfestivalen, og den fi k dansk premiere året 
efter. Hun er også kendt for thrilleren ’Hotel’ (2004), der ligeledes var med i 
Un Certain Regard. Hovedrollen i ’Miraklet i Lourdes’ spilles af Sylvie Testud, 
der havde en rolle i ’Spurven: La vie en rose’ (2007).

24
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forbindelse med sin doktorafhandling i psykologi vil 
Onkel Erik (Peter Mygind) ombygge et gammelt tysk 

bunkeranlæg fra Anden Verdenskrig til et familiete-
rapicenter - med hjælp fra sin søsters fem børn (Blop, 
Pusle, Michael, Jan og Amalie). Og det skal vise sig, at 
Onkel får rig mulighed for at afprøve sine teorier om 
fri opdragelse og familie-sameksistens. Det kommer 
naturligvis ikke til at gå helt, som han havde ventet, og 
da ejeren af det lokale wellness-center viser sig at være 
i lommen på de lokale politikere, må selv den skrappe 
nabo Fru Flinth træde i karakter og hjælpe til med at 
svinge håndtasken og de gamle tyske kanoner.

’Min søsters børn vælter Nordjylland’ er den fjerde 
fi lm i den moderne serie af Min søsters børn-fi lm. Den 
første er fra 2001, og siden foregik de familievenlige be-
givenheder både ’i sneen’ (2002) og ’i Ægypten’ (2004). 
Filmene har været vældigt populære, og tilsammen har 
de solgt over 1,4 millioner billetter i Danmark. Før blev 
Onkel Erik spillet af Peter Gantzler, men den rolle er nu 
overtaget af en anden Peter med efternavnet Mygind 
(Sprængfarlig bombe).

I

©
 Sandrew
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MIN SOSTERS BORN
VAElTER NORDJYllAND
DEN FJERDE FILM I DEN POPULÆRE SERIE

FAMIlIEFIlM

LAND 
USA

PRODUKTIONSÅR 
2010

SPILLETID 
96 min.

PREMIERE

16/12

ORIGINAL TITEL
Min søsters børn 
vælter Nordjylland

INSTRUKTØR 
Martin Miehe-Renard

SKUESPILLERE 
Peter Mygind, 
Preben Kristensen, 
Mille Dinesen, 
Søren Malling

66,2%

200 stemmer

SE TRAILEREN LIGE NU 
PÅ DIN MOBILTELEFON!
Læs mere på side 19 om 
hvordan du gør.
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ige som man troede, at alle de pinlig-
ste pinligheder var fortalt i tv-serien 

’Klovn’, vender Frank Hvam og Casper 
Christensen tilbage i deres populære 
roller som dem selv. Filmens handling 
holdes hemmelig så længe som muligt, 
men alt tyder på, at ’Klovn: The Movie’ 
bliver endnu mere grænseoverskridende 
og tåkrummende.

’Klovn: The Movie’ er baseret på tv-serien 
af samme navn, som startede i 2005 og 
kørte i seks sæsoner. Filmen har Frank 
Hvam og Casper Christensen i hovedrol-
lerne samt bag manuskriptet, herudover 
medvirker bl.a. Iben Hjejle, Mia Lyhne, en 
lang række gengangere og helt nye Klovn-
karakterer. Mikkel Nørgaard er instruktør, 
og fi lmen bliver skabt af hele holdet bag 
tv-serien.

L

©
 N

ordisk Film
: Per A

rnesen

KlOVN:
THE MOVIE
TV-SERIEN BLIVER TIL FILM

KOMEDIE

LAND 
Danmark

PRODUKTIONSÅR 
2010

SPILLETID 
Afventer

PREMIERE

16/12

ORIGINAL TITEL
Klovn: The Movie

INSTRUKTØR 
Mikkel Nørgaard

SKUESPILLERE 
Frank Hvam, 
Casper Christensen, 
Iben Hjejle, 
Mia Lyhne

INTERVIEW 
MED CASPER 
CHRISTENSEN 
OG FRANK 
HVAM PÅ 
SIDE 50 

90,5%

1104 stemmer
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am Flynn (Garrett Hedlund), den teknisk begavede 
søn af Kevin Flynn (Jeff Bridges), begynder at 

efterforske sin fars mystiske forsvinden for 25 år siden 
og bliver selv trukket ind i en digital verden kaldet 
Tron. I samarbejde med Kevins loyale hjælper, Quorra 
(Olivia Wilde), kaster far og søn sig ud på en drabelig 
fl ugt gennem den visuelle cyber-verden, der gennem 
et kvart århundrede har fortsat sin selvudvikling og 
blevet et avanceret og livsfarligt univers.

’Tron: Legacy’ er en science fi ction-fi lm optaget i den 
samme form for 3D som kæmpesuccesen ’Avatar’ 
(2009). Den er produceret af Steve Lisberger, der var 
med til at skrive - og instruerede - den oprindelige 
’TRON’ fra 1982. Jeff Bridges gentager sin rolle som 
Kevin Flynn (gjort yngre ved hjælp af computertek-
nologi), og Bruce Boxleitner gentager dobbeltrollen 
som Alan Bradley fra originalen. Hovedrollen spilles af 
Garrett Hedlund, der også kunne ses i ’Four Brothers’ 
(2005).

S

©
 D

isney

TRON: lEGACY
HØJTEKNOLOGISK SCIENCE FICTION-EVENTYR

SCIENCE FICTION/
ADVENTURE

LAND 
USA

PRODUKTIONSÅR 
2010

SPILLETID 
Afventer

PREMIERE

16/12

ORIGINAL TITEL
 TRON: Legacy

INSTRUKTØR 
 Joseph Kosinski

SKUESPILLERE 
Garrett Hedlund, 
Jeff Bridges,
Olivia Wilde, 
Michael Sheen

86 %

215 stemmer

SE TRAILEREN LIGE NU 
PÅ DIN MOBILTELEFON!
Læs mere på side 19 om 
hvordan du gør.
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n superhelts sande storhed måles på kvaliteten af hans skurkagtige 
modstandere… og omvendt. Så da superskurken Megamind kommer 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. Men den 
nye helt, Titan, beslutter sig for at blive ond, og hans plan er ikke blot at styre 
verden, men at ødelægge den. Megamind bliver nu nødt til at gøre op med 
sig selv, om tiden er inde til at skifte side og for en gangs skyld blive helten i 
sin egen historie.
 ’Megamind’ er en animeret familiefi lm, hvor det ikke er superhelten, men 
derimod skurken, der er i centrum for handlingen. Filmen er instrueret af 
manden bag Madagascar-fi lmene.

E

MEGAMIND
SUPERSKURK ELLER SUPERHELT?

sin egen historie.
 ’Megamind’ er en animeret familiefi lm, hvor det ikke er superhelten, men 
derimod skurken, der er i centrum for handlingen. Filmen er instrueret af 
manden bag Madagascar-fi lmene.

ANIMATION/
FAMIlIEFIlM

ORIGINAL TITEL
Megamind

INSTRUKTØR 
Tom McGrath

DANSKE STEMMER 
Alexandre Williaume, 
Lærke Winther, 
Jens Sætter Lassen, 
Christian Damsgaard

LAND 
USA

PRODUKTIONSÅR 
2010

SPILLETID 
96 min.

PREMIERE

16/12

i udvalgte biografer
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et har taget Greg Focker (Ben Stiller) ti år, to børn 
og utallige misforståelser at komme ind i varmen 

hos sin mistroiske svigerfar Jack Byrnes (Robert De 
Niro). Og Jack får de værste forudanelser, da Greg 
kommer i pengenød og må tage et ekstra job for at 
holde kreditorerne fra døren. Så da Greg og hans 
kone Pams (Teri Polo) samlede familie melder deres 
ankomst til tvillingernes fødselsdag, må han forsøge 
at overbevise sin skeptiske svigerfar om, at han stadig 
har bukserne på.

’Little Fockers’ er den tredje fi lm i serien, der startede 
med ’Meet the Parents’ i 2000 og fortsatte fi re år 
senere med ’Meet the Fockers’. Den hårdt prøvede 
svigersøn spilles atter af Ben Stiller, ligesom Robert 
De Niro gentager sin rolle som benhård svigerfar. Ny 
på rollelisten er bl.a. Jessica Alba, der er kendt fra ’Sin 
City’ (2005) og de to Fantastic Four-fi lm.

D

©
 U
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lITTlE FOCKERS
“MEET THE PARENTS 3”

KOMEDIE

LAND 
USA

PRODUKTIONSÅR 
2010

SPILLETID 
Afventer

PREMIERE

25/12

ORIGINAL TITEL
Little Fockers

INSTRUKTØR 
Paul Weitz

SKUESPILLERE 
Robert De Niro, Ben 
Stiller, Owen Wilson, 
Teri Polo, Laura 
Dern, Jessica Alba

83,9 %

93 stemmer

SE TRAILEREN LIGE NU PÅ DIN MOBILTELEFON!
Læs mere på side 19 om hvordan du gør.



BURlESQUE
CHRISTINA AGUILERAS FILMDEBUT

he Burlesque Lounge har set bedre tider. Tess 
(Cher) er en pensioneret danser og ejer af stedet, 

og hun kæmper for at holde det aldrende teater i live, 
mens hun står over for alle mulige slags fi nansielle og 
kunstneriske udfordringer. Loungens medarbejdere 
og medlemmer bliver mere og mere distraherede af 
personlige problemer, og den økonomiske indsprøjt-
ning, der kommer fra rige forretningsfolk, er kun 
et skalkeskjul for at købe teatret fra Tess. Men så 
hyrer Tess Ali (Christina Aguilera), en pige fra en lille 
provinsby, og det ændrer ikke kun Alis liv, men også 
Burlesques fremtid.

’Burlesque’ er i stil med ’Coyote Ugly’ (2000) og 
’Moulin Rouge’ (2001). Den har Oscar-vinderen Cher 
(Lunefulde måne) i den ene hovedrolle, og den anden 
spilles af debuterende fi lmskuespiller Christina Agui-
lera, der dog er verdenskendt som popsangeren bag 
’Genie in a Bottle’ og ’Dirty’. Derudover ses Kristen 
Bell (Droppet af Sarah Marshall) og Stanley Tucci (The 
Lovely Bones).

T

MUSICAl

LAND 
USA

PRODUKTIONSÅR 
2010

SPILLETID 
Afventer

PREMIERE

25/12

ORIGINAL TITEL
Burlesque

INSTRUKTØR 
Steve Antin

SKUESPILLERE
Christina Aguilera, 
Cher, 
Kristen Bell, 
Stanley Tucci

82,7 %

123 stemmer

SE TRAILEREN LIGE NU PÅ DIN MOBILTELEFON!
Læs mere på side 19 om hvordan du gør.
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80,8 %

50 stemmer
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avier Bardem spiller Uxbal - en selvopofrende far 
og halvkriminel forretningsmand. De udstødtes 

ven. En overlever, der fl yder frit omkring i det mo-
derne Barcelonas usynlige marginalers bundløse dynd. 
Det er beretningen om en mand i frit fald. Da han føler 
døden kaste sin ubønhørlige skygge over sit liv, for-
søger Uxbal at redde sine to børns tilværelse, forliges 
med sit liv, sin kærlighed, sin skyld og sin sjæl. 

Det spansk-mexicanske drama ’Biutiful’ er instrueret 
af Alejandro Gonzáles Iñárritu, der blev kendt efter 
de tre multiplotfi lm ’Love is a Bitch’ (2000), ’21 Grams’ 
(2003) og ’Babel’ (2006). I hovedrollen ses Javier 
Bardem, den spanske superstjerne fra fi lm som ’Vicky 
Cristina Barcelona’ (2008) og ’spis bed elsk’ (2010). 
Han fi k dog sit helt store gennembrud i rollen som 
psykopatisk lejemorder i ’No Country For Old Men’ 
(2007), som han vandt en Oscar for.

J

BIUTIFUl
JAVIER BARDEM I SPANSK DRAMA

DRAMA

LAND 
Spanien/Mexico

PRODUKTIONSÅR 
2010

SPILLETID 
147 min.

PREMIERE

25/12

ORIGINAL TITEL
Biutiful

INSTRUKTØR 
Alejandro Gonzáles 
Iñárritu

SKUESPILLERE 
Javier Bardem, 
Blanco Portillo, 
Maricel Álvarez, 
Rubén Ochandiano
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DRAMA/
SCIENCE FICTION

ORIGINAL TITEL
Mr. Nobody

INSTRUKTØR 
Jaco Van Dormael

SKUESPILLERE 
 Jared Leto, 
Sarah Polley, 
Diane Kruger, 
Daniel Mays

LAND 
Canada/Belgien/
Frankrig/Tyskland

PRODUKTIONSÅR 
2009

SPILLETID 
141 min.

PREMIERE

25/12

©
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 år 2092 er menneskeheden blevet udødelige på grund af viden-
skabelige fremskridt. Nemo Nobody (Jared Leto) er det eneste 

dødelige menneske, 
og mens han ligger på sin dødsseng, ser han de tre mulige eksisten-
ser og ægte-skaber, han kunne have haft: Med Anna (Diane Kruger), 
der er datter af hans mors elsker; Elise (Sarah Polley), der er psykisk 
ustabil; og Jean (Lihn Dan Pham), som har tre børn.

Man skal holde tungen lige i munden i Jaco Von Dormaels (Den 
ottende dag) ukonventionelle ’Mr. Nobody’, hvor plottet indeholder 
referencer til Big Bang-teorien samt spørgsmål om tid og minder. 
Jared Leto kender vi fra ’Requiem for a Dream’ (2000) og ’Lord of 
War’ (2005), mens Sarah Polley gjorde sig bemærket i ’Dawn of the 
Dead’ (2004), Diane Kruger i ’Inglourious Basterds’ (2009) og Daniel 
Mays i ’Soning’ (2007).

I

MR. NOBODY
UDFORDRENDE SCIENCE FICTION
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 ohns (John C. Reilly) tilværelse er lidt i et død-
vande. På syvende år er han fraskilt ægtemand 

og ikke til at ruske op til ret meget fi s og ballade. Da 
hans ekskone, Jamie (Catherine Keener), står overfor 
at skulle giftes på ny, går han dog modstræbende 
med til at tage med hende og hendes nye mand til 
en fest. Til hans og alle andres store overraskelse 
møder han en kvinde, han både fi nder attraktiv og 
synes rigtig godt om: Den smukke og snusfornuftige 
Molly (Marisa Tomei). Forholdet udvikler sig hurtigt, 
men Molly er mærkeligt modvillig til at tage skridtet 
længere end til soveværelset i Johns hus. Forundret 
følger John efter Molly og opdager til sin rædsel, at 
der er en anden mand i Mollys liv - nemlig hendes 
hjemmeboende, 21-årige søn, Cyrus (Jonah Hill).

John C. Reilly er normalt kendt for store biroller i 
fi lm som ’Magnolia’ (1999) og ’The Aviator’ (2004), 
men denne gang overtager han roret som hovedrol-
le. Jonah Hill er en af Hollywoods nye ansigter, bl.a. 
kendt fra ’Superbad’ (2007), Marisa Tomei havde en 
bemærkelsesværdig rolle i ’The Wrestler’ (2008), og 
Catherine Keener kendes først og fremmest fra ’The 
40 Year Old Virgin’ (2005).

J

CYRUS
AMERIKANSK INDIE-KOMEDIE

KOMEDIE/DRAMA

LAND 
USA

PRODUKTIONSÅR 
2010

SPILLETID 
91 min.

PREMIERE

25/12

ORIGINAL TITEL
Cyrus

INSTRUKTØR 
Jay Duplass, 
Mark Duplass

SKUESPILLERE 
 John C. Reilly, 
Jonah Hill, 
Marisa Tomei, 
Catherine Keener

©
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NARNIA:
MORGENVANDRERENS 
REJSE
TILBAGE TIL C.S. LEWIS’ 
EVENTYRLIGE LAND

dmund (Skandar Keynes) og Lucy Pevensie (Georgie Henley) drager af sted 
på nye eventyr sammen med deres fætter Eustace, deres fælles royale ven, 

Kong Caspian (Ben Barnes), og en krigerisk mus ved navn Reepicheep. På skibet 
The Dawn Treader forsvinder de ind i et mystisk maleri, der fører dem ud på en 
helt utrolig rejse med oplevelser og farer, der overgår deres vildeste fantasi. 
Narnias skæbne afhænger af deres mission, som tager de modige rejsende til 
mystiske øer og en fl od af guld til skæbnesvangre konfrontationer med magiske 
uhyrer og skumle fjender og til en genforening med deres ven og beskytter, den 
mægtige løve, Aslan.

Vi er kommet til tredje kapitel i fi lmatiseringerne af C.S. Lewis’ eventyrlige 
romaner om landet Narnia og dets farverige indbyggere. Den første, ’Narnia: 
Heksen, løven og garderobeskabet’ (2005), introducerede tilskueren for børnene 
og landet i skabet. Den anden fi lm, ’Narnia: Prins Caspian’ (2008), bragte endnu 
fl ere karakterer ind i historien, blandt andet titelpersonen Caspian, der skal 
vinde sin trone tilbage fra en ond hersker. 

E

©
 Fox

ADVENTURE/FANTASY/
FAMIlIEFIlM

ORIGINAL TITEL
Narnia: Voyage of 
the Dawn Treader

INSTRUKTØR 
Michael Apted

SKUESPILLERE
Ben Barnes, Georgie 
Henley, Skandar Keynes, 
Liam Neeson, Tilda 
Swinton

LAND 
USA

PRODUKTIONSÅR 
2010

SPILLETID 
115 min.

PREMIERE

25/12

i udvalgte biografer

89,5 %

622 stemmer

SE TRAILEREN LIGE NU 
PÅ DIN MOBILTELEFON!
Læs mere på side 19 om 
hvordan du gør.

lÆS OM 
BEN BARNES 
PÅ SIDE 16



kino.dk      december 2010 / januar 2011

38
AKTUELLE FILM

en 17-årige Ree Dollys (Jennifer Lawrence) far er sporløst forsvundet. 
Af angst for at miste eksistensgrundlaget for sig selv, sine to yngre 

søskende og en psykisk uligevægtig mor, føler den unge kvinde sig nødsaget 
til at tage ud at lede efter ham. Det bringer hende på kant med den mørke 
side af dagliglivet i Ozarks vildmark, hvor de mægtige bjerg- og skovområder 
og den tilknyttende isolation har sat sit præg på befolkningen i et luk-
ket samfund, hvor folk passer på og har nok i sig selv. Ikke mindst nogle af 
hendes egne slægtninge viser sig at være i besiddelse af en fl ig af nøglen til 
mysteriet.

’Winter’s Bone’ vakte stor opmærksomhed ved Sundance Filmfestivalen,
hvor den modtog juryens pris for bedste fi lm, men den har også vundet
priser i Berlin, San Francisco og Boston. Jennifer Lawrence ligner en
kommende stjerne med roller over for Mel Gibson i ’The Beaver’ og
som mutant i superheltefi lmen ’X-Men: First Class’.

D
DRAMA

ORIGINAL TITEL
Winter’s Bone

INSTRUKTØR 
Debra Granik

SKUESPILLERE 
 Jennifer Lawrence, 
John Hawkes, 
Kevin Breznahan, 
Dale Dickey

LAND 
USA

PRODUKTIONSÅR 
2010

SPILLETID 
100 min.

PREMIERE

06/01 75,7 %

87 stemmer
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KOMEDIE

ORIGINAL TITEL
Due Date

INSTRUKTØR 
Todd Phillips

SKUESPILLERE 
Robert Downey Jr., 
Zach Galifianakis, 
Michelle Monaghan, 
Juliette Lewis

LAND 
USA

PRODUKTIONSÅR 
2010

SPILLETID 
100 min.

PREMIERE

06/01

obert Downey Jr. spiller Peter Higman, en vordende far, hvis kone skal 
føde om kun få dage. Imens han skynder sig at fange et fl y hjem til Los 

Angeles fra Atlanta for at være ved hendes side under fødslen, ryger hans 
gode intentioner ad Pommern til, da han tilfældigt møder katastrofemagne-
ten Ethan Tremblay (Zach Galifi anakis). De to mænd bliver smidt af fl yet og 
får forbud mod fl yvning, mens Peters bagage, tegnebog og id tager af sted 
uden ham. Uden alternativer i syne bliver Peter tvunget til at blaffe et lift 
sammen med Ethan og hans hund. Det bliver et road trip tværs over USA, 
som vil ødelægge utallige biler, adskillige venskaber og Peters sidste nerve.

Komedien ’Due Date’ er instrueret af Todd Phillips, som også stod bag den 
populære ’Tømmermænd i Vegas’ (2009). Hovedrollen spilles af Robert Dow-
ney Jr., der er kendt som titelpersonen i de to Iron Man-fi lm, men også har 
udvist komisk talent i ’Tropic Thunder’ (2008), mens Zach Galifi anakis brød 
igennem i ’Tømmermænd i Vegas’ med enestående mimik og attitude.

R

DUE DATE
DOWNEY JR. PÅ ROAD TRIP

86,2%

154 stemmer

SE TRAILEREN  LIGE NU PÅ DIN  MOBILTELEFON! Læs mere på side 19 om hvordan du gør.



40
kino.dk      december 2010 / januar 2011 AKTUELLE FILM

ara (Elizabeth Banks) og John (Russell Crowe) 
lever et helt almindeligt og lykkeligt liv med deres 

lille søn, da Lara pludselig bliver anklaget for mord og 
arresteret. Lara bliver dømt og fængslet, men efter tre 
opslidende år, hvor John desperat forsøger at holde 
sammen på familien, må han indse, at Lara aldrig vil 
overleve sin tid i fængslet. Han tager derfor en dra-
stisk beslutning om at befri hende... koste hvad det vil.

Filmen er et amerikansk remake af den franske fi lm 
’Alt for hende’ (2008), der også kunne ses i de danske 
biografer. Det er Oscar-vinderen Paul Haggis (Crash), 
der instruerer, og rollelisten består af stjerner som 
Russell Crowe (Robin Hood), Liam Neeson (Schindlers 
liste), Elizabeth Banks (Zack and Miri Make a Porno), 
RZA (American Gangster) og Olivia Wilde (tv-serien 
’House’). 

L
THRIllER

LAND 
USA

PRODUKTIONSÅR 
2010

SPILLETID 
Afventer

PREMIERE

06/01

ORIGINAL TITEL
The Next Three Days

INSTRUKTØR 
Paul Haggis

SKUESPILLERE 
Russell Crowe, 
Elizabeth Banks, 
Liam Neeson, 
Olivia Wilde

THE
NEXT
THREE
DAYS
THRILLER MED 
RUSSELL CROWE

december 2010 / januar 2011

©
 SF Film
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ADVENTURE/GYSER

Da en arbejder begår selvmord ved at springe fra en bygning, bliver politi-
betjenten Bowden (Chris Messina) kaldt til stedet for at eftersøge sagen. 

Bowden er selv ved at komme sig oven på sin kone og barns død, og han forsøger 
at slippe af med det alkoholmisbrug, han siden ulykken har opbygget. Alt imens 
dette sker, træder fem mennesker, der ikke kender hinanden, ind i en elevator i den 
selvsamme bygning, hvor selvmordet fandt sted. Og en af dem er ikke, hvem man 
tror.

’Devil’ er produceret af M. Night Shyamalan, der slog igennem med ’Den sjette 
sans’ i 1999, og som siden har bevæget sig i thrillerens verden. Denne gang har han 
overladt instruktionen til John Erick Dowdle, der tidligere har stået bag gyseren 
’Quarantine’ (2008), og manuskriptskrivningen til Brian Nelson, der skrev vampyr-
fi lmen ’30 Days of Night’ (2007). Filmens historie er dog helt og holdent Shyama-
lans, og ’Devil’ er første del i en planlagt trilogi kaldet ’The Night Chronicles’.

i er i det 14. århundrede. En ridder (Nicolas Cage) vender hjem til sit hjemland, 
der er ødelagt af pest. Kirken skyder skylden på sort magi, og derfor sendes 

ridderen ud for at fi nde en pige, som måske er den heks, der ifølge de gejstlige står 
bag pesten. For at slippe af med pesten vil nogle munke udføre et kristeligt ritual. 
Da ridderen og hans følge ankommer til, hvad der må være heksens bolig, bliver de 
stillet over for en uforklarlig og voldsomt stærk kraft.

Nicolas Cage er blandt Hollywoods største og mest produktive stjerner,
og han er kendt fra fi lm som ’Con Air’ (1997), ’Kick-Ass’ (2010) og National
Treasure-eventyrerne. Danske Ulrich Thomsen (Festen) spiller med, og
derudover medvirker Ron Perlman (alias Hellboy), Stephen Graham
(Public Enemies) og Christopher Lee (Saruman i Ringenes Herre-fi lmen).

DEVIl
FEM PERSONER. EN 
ELEVATOR.OG DJÆVELEN.

SEASON OF THE WITCH
NICOLAS CAGE I DEN 
MØRKE MIDDELALDER

ORIGINAL TITEL
Season of the Witch

INSTRUKTØRER 
Peter Goddard, 
Dominic Sena

SKUESPILLERE 
Nicolas Cage, 
Stephen Graham, 
Ron Perlman, 
Ulrich Thomsen

LAND 
USA

PRODUKTIONSÅR 
2010

SPILLETID 
113 min.

PREMIERE

13/01

LAND 
USA

PRODUKTIONSÅR 
2010

SPILLETID 
80 min.

PREMIERE

13/01

83,8 %

60 stemmer

79,6%
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8 
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m
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ORIGINAL TITEL
Devil

INSTRUKTØR 
 John Erick Dowdle

SKUESPILLERE 
Chris Messina, 
Logan Marshall-Green, 
Jenny O’Hara, 
Bojana Novakovic

THRIllER/GYSER

©
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©
 Sony Pictures

KOMEDIE/ROMANTIK

ORIGINAL TITEL
How Do You Know

INSTRUKTØR 
 James L. Brooks

SKUESPILLERE 
Reese Witherspoon, 
Owen Wilson, 
Paul Rudd, 
Jack Nicholson

LAND 
USA

PRODUKTIONSÅR 
2010

SPILLETID 
Afventer

PREMIERE

13/01

en tidligere atlet Lisa Jorgenson (Reese Witherspoon) føler sig allerede 
som 27-årig forbi sin storhedstid. Hun befi nder sig i midten af et tre-

kantsdrama, da en gammel ven, George (Paul Rudd), dukker op og begynder 
at konkurrere med Lisas nuværende, baseballspillende kæreste, Manny 
(Owen Wilson).

’Alt hvad du har’ er en stjernespækket romantisk komedie med Oscar-vinde-
ren Reese Witherspoon (’Walk the Line’ og Legally Blonde-fi lmene), Owen 
Wilson (Wedding Crashers), Paul Rudd (I Love You, Man) og Jack Nicholson 
(The Departed). Nicholson har tre gange før spillet med i fi lm instrueret af 
James L. Brooks, i ’Broadcast News’, ’Tid til kærtegn’ og ’Det bli’r ikke bedre’, 
hvoraf de sidste to gav ham Oscars.

Filmen er den del af 
Biografklub Danmark.

D

AlT HVAD
DU HAR
STJERNESPÆKKET 
ROMANTISK KOMEDIE

SE TRAILEREN LIGE 
NU PÅ  DIN MOBIL-
TELEFON!
Læs mere 
på side 19 om 
hvordan du gør.
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atalie Portman spiller balletdanserinden 
Nina, som bliver fanget i intriger under 

opsætningen af ’Svanesøen’. Ninas liv handler 
udelukkende om dansen. Hun bor sammen med 
sin mor, som selv er pensioneret danser og støtter 
Ninas ambitioner. Da den artistiske instruktør 
(Vincent Cassel) skal vælge en ny prima ballerina, 
er Nina det oplagte valg, men den nye danser, Lily 
(Mila Kunis), imponerer også. Nina og Lily indleder 
et forskruet venskab, og for bedre at kunne personi-
fi cere rollen som både hvid og sort svane, begynder 
Nina at komme i kontakt med sin mørke side…

’Black Swan’, der anses som værende en stor 
Oscar-favorit, er instrueret af den originale Dar-
ren Aronofsky, der også stod bag ’The Wrestler’ i 
2008. Ligesom den fi lm handler ’Black Swan’ om 
at udrette det umulige med sin krop, men fokus 
er gået fra folkelig brydning til fi nkulturel ballet. 
Natalie Portman (V for Vendetta) spiller over for 
Vincent Cassel (Hadet), Mila Kunis (The Book of 
Eli) og Winona Ryder (Girl, Interrupted).

N

AKTUELLE FILM

DRAMA/THRIllER

ORIGINAL TITEL
Black Swan

INSTRUKTØR 
Darren Aronofsky

SKUESPILLERE 
Natalie Portman,
Mila Kunis, 
Winona Ryder, 
Vincent Cassel 

LAND 
USA

PRODUKTIONSÅR 
2010

SPILLETID 
110 min.

PREMIERE

20/01

BlACK SWAN
PSYKOLOGISK THRILLER
MED NATALIE PORTMAN

85,9%

66 stemmer

SE TRAILEREN 
LIGE NU PÅ 
DIN MOBIL-
TELEFON!
Læs mere 
på side 19 om 
hvordan du gør.
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lOVE 
AND OTHER 

DRUGS
KØB VIAGRA AF JAKE GYLLENHAAL

KOMEDIE/ROMANTIK

ORIGINAL TITEL
Love and Other Drugs

INSTRUKTØR 
Edward Zwick

SKUESPILLERE 
 Jake Gyllenhaal, 
Anne Hathaway, 
Hank Azaria, 
Oliver Platt

LAND 
USA

PRODUKTIONSÅR 
2010

SPILLETID 
Afventer.

PREMIERE

20/01

nne Hathaway spiller den tiltrækkende og 
frisindede Maggie, som ikke vil lade nogen el-

ler noget holde hende fast. Men hun møder sit side-
stykke i Jamie (Jake Gyllenhaal), hvis ubønhørlige og 
næsten ufejlbare charme hjælper ham med damerne 
og i branchen inden for farmaceutisk handel. Det 
overrasker både Maggie og Jamie, da deres forhold 
udvikler sig, og de bliver totalt afhængige af deres 
kærlighed til hinanden.

’Love and Other Drugs’ er baseret på Jamie Reidys 
erindringer ’Hard Sell: The Evolution of a Viagra 
Salesman’. De to hovedroller spilles af Jake Gyllen-
haal (Brokeback Mountain) og Anne Hathaway (The 
Devil Wears Prada). Instruktøren er Edward Zwick, 
der normalt bevæger sig i politisk engagerede fi lm 
som ’Ærens mark’ (1989) og ’Blood Diamond’ (2006).

A

44

84 %

55 stemmer

SE TRAILEREN 
LIGE NU PÅ 
DIN MOBIL-
TELEFON!
Læs mere 
på side 19 om 
hvordan du gør.
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DOKUMENTAR

okumentarfi lm af Pierre Thoretton om modeskaberen 
Yves-Saint Laurent og hans forhold til Pierre Bergé. Da 

Yves-Saint Laurent døde i foråret 2008 lod han sin livsledsager 
både i arbejds- og privatlivet, Pierre Bergé, alene tilbage. Sam-
men havde de revolutioneret modeverden, og nu stod Bergé 
med en kæmpe kunstsamling som monument over deres 
kunstneriske stræben. Den efterfølgende auktion blev siden 
omtalt som ”århundredets auktion”.

Gennem tilbageblik, hvor Yves-Saint Laurent selv fortæller 
anekdoter om sit liv og unikt interviewmateriale med Pierre 
Bergé, er dette en intim dokumentar om kærligheden og 
kunsten, der førte Yves-Saint Laurent og hans partner sam-
men. Den er instrueret af fotografen Pierre Thoretton, og’YSL: 
L’amour fou’ er hans første fi lm.

D

ORIGINAL TITEL
L’amour fou

INSTRUKTØR 
Pierre Thoretton

MEDVIRKENDE 
Yves-Saint Lauren, 
Pierre Bergé

ORIGINAL TITEL
L’amour fou

INSTRUKTØR 
Pierre Thoretton

MEDVIRKENDE 
Yves-Saint Lauren, 
Pierre Bergé

DOKUMENTAR 
OM MODESKABEREN 
YVES-SAINT LAURENT

YSl: 
l’AMOUR 
FOU

©
M

iracle
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©
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KOMEDIE/DRAMA

ORIGINAL TITEL
Another Year

INSTRUKTØR 
Mike Leigh

SKUESPILLERE 
 Jim Broadbent, 
Lesley Manville, 
Ruth Sheen, 
Imelda Staunton

LAND 
Storbritannien

PRODUKTIONSÅR 
2010

SPILLETID 
129 min.

PREMIERE

27/01

erapeuten Gerri (Ruth Sheen) og geologen Tom (Jim Broadbent) er 
oppe i alderen, men har stadig et lykkeligt ægteskab. Det går deres 

næse forbi, at Mary (Lesley Manville), en skrøbelig kollega til Gerri, er blevet 
afhængig af parrets venskab. I løbet af det næste år bliver Mary mere og 
mere ukontrolleret, hvilket truer med at ødelægge forholdet til Gerri og 
Tom.

Den britiske instruktør Mike Leigh er blandt Europas mest anerkendte. Han 
modtog de Gyldne Palmer i Cannes for ’Hemmeligheder og løgne’ (1996), og 
han har fået seks Oscar-nomineringer. I ’Another Year’ spiller Jim Broadbent 
(Moulin Rouge) og Ruth Sheen (fra Mike Leighs ’High Hopes’) ægteparret, 
mens Lesley Manville (All or Nothing) og Imelda Staunton (Harry Potter og 
Føniksordenen) fl ankerer skuespillerne.

T

ANOTHER 
YEAR
NYT KOMEDIEDRAMA 
AF MIKE LEIGH
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ACTION/KOMEDIE

THE GREEN HORNET
SUPERHELTEACTION MED SETH ROGEN

LAND 
USA

PRODUKTIONSÅR 
2010

SPILLETID 
Afventer

PREMIERE

27/01

ORIGINAL TITEL
 The Green Hornet

INSTRUKTØR 
Michel Gondry

SKUESPILLERE
Seth Rogen, 
Jay Chou 
Cameron Diaz, 
Christoph Waltz

ritt Reid (Seth Rogen) er søn af Los Angeles’ mest 
prominente og respekterede mediemogul og er 

helt tilfreds med at opretholde en målløs tilværelse 
med fester og sjov. Det ændrer sig, da hans far (Tom 
Wilkinson) dør under mystiske forhold, og efterlader 
Britt med et kæmpemæssigt medieimperium. Han 
opbygger et venskab med en af sin fars mest opfi nd-
somme ansatte, Kato (Jay Chou), og de beslutter sig 
for at gøre noget meningsfuldt for første gang i deres 
liv: at bekæmpe forbrydere. Men for at kunne gøre 
dette, må de selv blive kriminelle - overtræde loven 
for at beskytte den. Britt bliver hermed den maske-
rede The Green Hornet.

’The Green Hornet’ er baseret på en gammel tv-serie 
fra 1960erne med Bruce Lee som den kampsporteks-
perten Kato. Seth Rogen (Knocked Up) har overtaget 
hovedrollen fra Van Williams, og blandt de øvrige 
skuespillere ses Cameron Diaz (Knight and Day) som 
hans sekretær og Christoph Waltz (Inglourious Ba-
sterds) som skurken Benjamin Chudnofsky. Instruktør 
Michel Gondry stod bag hjernevrideren ’Evigt solskin i 
et pletfrit sind’ i 2004.

B

©
 Sony Pictures

i udvalgte biografer

SE TRAILEREN 
LIGE NU PÅ 
DIN MOBIL-
TELEFON!
Læs mere 
på side 19 om 
hvordan du gør.

ANOTHER 
YEAR
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onny (Vince Vaughn) og Nick (Kevin James) har 
siden gymnasiet været igennem tykt og tyndt 

sammen. De har en drøm om at starte et fi rma, og de 
er ved få det drømmeprojekt, som skal sætte fi rmaet i 
gang. Sammen med deres udkårne - Ronnys kære-
ste Beth (Jennifer Connelly) og Nicks kone Geneva 
(Winona Ryder) - føler de sig uovervindelige. Men 
Ronny får noget af et chok, da han ved et tilfælde ser 
Geneva sammen med en anden mand. Som en anden 
amatørdetektiv forsøger han at afslører sandheden, 
men i ”efterforskningen” fi nder han ud af, at Nick også 
har et par hemmeligheder. Så hvad skal han gøre?

Vince Vaughn (Wedding Crashers) og Kevin James 
(Hitch) fører an i denne stjernebesatte komedie, der 
er instrueret af Ron Howard (’Da Vinci Mysteriet’ 
og ’Engle og Dæmoner’). Ud over Vaughn og James 
er Jennifer Connelly (Et smukt sind), Winona Ryder 
(Alien - genopstandelsen) og Channing Tatum (Dear 
John) med på rollelisten.

R

© UIP
THE DIlEMMA
DET STORE SPØRGSMÅL...

KOMEDIE

ORIGINAL TITEL
The Dilemma

INSTRUKTØR 
Ron Howard

SKUESPILLERE 
Vince Vaughn, 
Kevin James, 
Jennifer Connelly, 
Winona Ryder

LAND 
USA

PRODUKTIONSÅR 
2010

SPILLETID 
Afventer

PREMIERE

27/01



KONKURRENCER

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

Det tredje eventyr i Narnia-serien, ’Narnia: Morgenvandrerens Rejse’, 
får premiere den 25. december. Vi udlodder 10 x 2 fribilletter til fi lmen 
samt Narnia-merchandise.

Hvem spiller Kong Caspian i 
’Narnia: Morgenvandrerens Rejse’?
1. Ben Barnes
2. Andrew Garfi eld
3. Robert Pattinson

1. – 5. præmien: 
2 x fribilletter, 1 t-shirt, bogmærke og 3D puslespil

6. – 10. præmien:   2 x fribilletter

Svaret skal være modtaget senest den 5. januar 2011

NARNIA:  MORGEN-
VANDRERENS REJSE

Vind fribilletter og merchandise til

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

49

©
 Fox

Den anmelderroste science fi ction-thriller ’Inception’ 
med Leonardo DiCaprio i hovedrollen udkommer 
på Blu-ray og DVD den 7. december. Vi udlodder 5 
stk. Blu-ray™ Combo (Blu-ray™ og DVD + Digital 
Copy). Deltag i konkurrencen ved at svare rigtigt på 
følgende spørgsmål:

Hvilken instruktør, der også står bag 
biografsuccesen ’The Dark Knight’, 
har skrevet og instrueret ’Inception’?

A. David Fincher
B. Christopher Nolan 
C. James Cameron

Svaret skal være modtaget senest den 15. januar 2011

Send en sms til 1225 med et af følgende svar:Kino AKino BKino C
VIND
INCEPTION 
BlU-RAYTM 

COMBO
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Vi har ikke en skid 
forstand på spillefi lm

INTERVIEW CASPER CHRISTENSEN OG FRANK HVAM

ORD   SØREN SØNDERGAARD       FOTO   PETER ERICHSEN

Det er ingen hemmelighed, at tv-serien ’Klovn’ har fået sin 
helt egen spillefi lm, og at familien Danmark præsenteres 
for en noget anderledes fi lm til juledagene end normalt. 
’Avatar’ er det i al fald ikke… 



ar der længe været planer 
om en Klovn-fi lm, og er det 

kronen på værket?
Frank Hvam: Vi besluttede os for en 
Klovn-film i oktober/november sidste år, 
så det er ikke en ældgammel plan - det er 
ikke en tusindårsplan.
Casper Christensen: Det er i al fald defi-
nitivt slut med tv-serien. Den er vi færdige 
med. Nu har det været sjovt at lave filmen, 
som vi har moret os rigtig godt med, så det 
er klart, at hvis vi får brug for at more os 
igen, må vi lave en film til. Vi tager meget 
projekterne hen ad vejen, men der kommer 
ikke en Klovn-film til jul næste år igen. 
Ingen Harry Potter-følelse overhovedet.

Filmens handling har I holdt 
hemmelig - hvorfor det?
FH: Det er en strategisk beslutning, vi har 
taget. 
CC: Ellers skal man hele tiden fortælle, 
hvad handlingen er. Nu skal vi hele tiden 
fortælle, hvorfor vi ikke vil fortælle hand-

lingen, ha ha. Jeg synes, at man kan vide 
for meget om en film, når man skal ind at 
se den. Og folk ved rigtig, rigtig meget 
om Klovn-universet i forvejen. De kender 
figurerne, de kender stilen, de kender 
humoren. Alle ved alt. Det eneste, de ikke 
lige ved, er, hvad der sker denne gang. 
Derfor har vi holdt det tæt.
FH: Det er faktisk meget præcist og rigtigt 
sagt.
CC: Ja.

FH: Der er mange plots i ’Klovn’, altså 
overraskende øjeblikke, og det vil vi gerne 
værne omkring. Vi har altid valgt at klippe 
Klovn-trailers til tv, der viste meget lidt. 
Sådan har det altid været. Men mange 
gange er ideen jo med en trailer, at man 
nærmest tager alle højdepunkterne, og 
reglen er, at jo dårlige en film, jo flere 
højdepunkter viser man. Vi har valgt ikke 
at vise nogen højdepunkter - ergo må folk 
konkludere, at det er et mesterværk! Vi 
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H

Hvem fanden henvender det her 
magasin sig til? Evnesvage og børn?, 
lyder Casper Christensens kommentar 
til kino-magasinet, og så er vi ligesom 
i gang. Tonen er dog i den spøgefulde 
ende og bliver ikke anvendt for sidste 
gang denne mandag i november, hvor  
kino.dk møder Frank Hvam og Casper 
Christensen på sidstnævntes kontor 
i det indre København.
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INTERVIEW CASPER CHRISTENSEN OG FRANK HVAM

Hvis Frank udviklede sig, 
hver gang han gik på skær-
men, ville han fra første til 
sidste afsnit være et helt andet 
menneske. Han blev altid nødt 
til at ende det samme sted. 
Det gør han ikke i fi lmen.”
CASPER CHRISTENSEN
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kender jo godt skuffelse ved at se en film 
og finde ud af, at alle grinene var med i 
traileren.
CC: Og du kan nå rigtig mange grin på de 
to minutter, en trailer varer.
FH: Vi vil have, at folk skal more sig i 
biografen, når de ser filmen. Ikke når de 
ser traileren

Adskiller fi lmens tone og stil sig fra 
tv-serien?
FH: Det vil jeg sige. Bare fordi det er en 
film. Det gør, at historien bliver lidt mere 
dramatisk. Karaktererne viser nogle sider 
af sig selv, de ikke har vist tidligere. Det 
er lidt voldsommere, og derfor har det også 
været sjovt at lave fi lmen.
CC: Vi lavede 60 afsnit af tv-serien. Hvis Frank 
udviklede sig, hver gang han gik på skærmen, 
ville han fra første til sidste afsnit være et 
helt andet menneske. Han blev altid nødt til 
at ende det samme sted. Det gør han ikke i 
fi lmen. Der kan han godt få lov at bevæge sig 
et andet sted hen. Og det har været vigtigt.

Hvad har været det mest 
kontroversielle optrin i Klovns 
historie?
CC: Da Frank går i bad med den lille pige.
FH: Det er måske den situation, vi er…
CC: Stoltest af?
FH: Ha ha. Det er den scene, vi var om-
kring flest gange tankemæssigt. Det er 
klart, at man godt vil være rimelig sikker 
på, at det er gennemtænkt, når man gør 
det slags. Opstår der et stormvejr i kølvan-
det, vil man gerne kunne forsvare det.

Ser I Frank som uheldig og 
naiv, eller er han selvisk 
og beregnende?
FH: Det er en kombination, vil jeg 
sige. Han er … ja, hvad er han Casper?
CC: Han er socialt handicappet! Han gør jo 
egentlig det rigtige, men bliver lidt for insi-
sterende på de forkerte tidspunkter. Der er 
faktisk ikke nogen af Franks grundholdnin-
ger, som vi ikke alle sammen genkender, og 
det er derfor, vi synes, det er så pinligt. Når 
Franks bankrådgiver er sort, og Frank gerne 
vil have en second opinion, griner vi. Inderst 
inde har vi jo selv lyst til at sige: ”Kan jeg 
ikke lige få en anden til at kigge på det?”
Og det er jo et forfærdeligt træk. Og sådan 
noget siger og gør Frank bare højt. Derfor 
bliver det så sindssygt pinligt.

Er genkendeligheden en del 
af fascinationen ved Klovn?
CC: Ja, og der er selvfølgelig også en fasci-
nation ved at se noget, der går galt. Statusfal-
det er noget af det sjoveste.
FH: Jeg er sikker på, at rigtig 
mange mennesker kan spejle 
sig i Frank. Hans handlemønster 
repræsenterer jo nogle helt 
alment menneskelige, psykolo-
giske mekanismer. Han er meget 
retfærdighedssøgende, han er 

meget kværulerende og så socialt handicap-
pet. Derfor kommer han indimellem til at gøre 
nogle frygtelige, onde ting, men han gør det 
ikke bevidst.
CC: Han er et godt menneske. Det er meget 
sjældent, at Frank gør noget ondt. Og så er 
det, fordi han gerne vil beholde venskabet og 
hjælpe Casper. Men at Frank bare er ond - det 
er meget sjældent.

Grænsen mellem fi ktion og virke-
lighed er meget udvisket i ’Klovn’ - 
giver det problemer i jeres virkelige 
liv?
CC: Tværtimod vil jeg sige. Jeg synes, at folk 
har fået den nødvendige respekt. Ha ha.
FH: Ha ha, ikke for mig! Nej, folk kan godt 
se, at der er et fi ktionslag - det har de 
nærmest kunnet fra Dag 1. Nogle sagde i 
starten til os: ”Nej, hvor er det modigt, at 
I sådan tager udgangspunkt i jeres eget 
liv og tør spille jer selv.” Sådan følte vi det 
egentlig aldrig, og jeg mener heller ikke, 
at det er specielt modigt. Vi kommer jo fra 
stand up-branchen, hvor vi er vant til at tage 
udgangspunkt i vores eget liv, og vi har hele 
tiden haft stor tiltro til, at vores meget, me-
get begavede seere kunne se fi ktionslaget. 
Det har også vist sig at holde stik.
CC: Og så holder de jo meget af Frank, 
men de holder mærkeligt nok også af 
Casper?! Det kommer måske lidt bag på os, 
når mange mænd siger: ”Han er sgu sne-
dig, ham Casper. Han slipper jo af sted med 
det hele i sidste ende. Det kan jeg nu meget 
godt li’.” En ting jeg siger i serien, hvis man 

har lavet noget lort, er ”Be-
nægt, benægt, benægt”. 
Den er folk rigtig glade for. 
Den har de taget til sig. Og 
det er jo en utrolig ussel 
holdning, men også meget 
præcist og enkelt - bare lad 
være at indrømme noget.

Se 
videointerview 

med Frank 
og Casper på 
www.kino.dk
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Hvem er Klovns målgruppe?
CC: Vi opfatter alle dem med humor som 
vores kerneseere. Folk der går op i humor 
og som godt forstår sociale relationer. Det 
er vel derfor, at serien rammer så bredt. 
Også i den mere voksne målgruppe.
FH: De begavede seere med lidt penge 
på lommen, ha ha. Men vi tager sociale 
konventioner meget seriøst, og vi lader 
vores hovedpersoner løbe hovedet ind i 
dem igen og igen.
CC: Hvad ville man gøre i den og den 
situation… og så gør vi det modsatte.

Hvem er I selv inspireret af? 
Er I Steve Martin-fans som stand-
up-komikere jo ofte er?
CC: Jeg er kæmpe Steve Martin-fan. 
Han var grunden til, at jeg overhovedet 
startede i branchen! Steve Martin var den 
første kæmpestore stand-up-stjerne. Før 
Eddie Murphy. I slut 70erne var han en 
megastjerne, der kunne fylde stadions 
med stand-up. Det var superhipt i forhold 
til stand-up på det tidspunkt. Han var den 
nye, unge generation. Ikke særlig grov, 
men virkelig syret.
FH: Og teknisk vanvittig god og morsom.

Når man ikke er historisk interes-
seret i stand-up, kender man ham 
mest fra dårlige komedier med 
Goldie Hawn.
CC: Han besluttede sig for at stoppe med 
stand-up fra den ene dag til den anden, 
og han har ikke været tilbage siden. Og 
så skal han jo leve af et eller andet. Og fx 
’Dirty Rotten Scoundrels’ er en fantastisk 
film. Men så kom de der ’Hjælp min datter 
er blevet gift’, eller hvad de hedder og 
’The Pink Panther’. Helt forfærdeligt! Men 
hvis man fik tilbudt at lave ’Den lyserøde 
panter’, ville jeg sgu også overveje det.
FH: Jeg forstår godt, hvorfor han kommer 
til at sige ja til det projekt.
CC: Han er bare ikke så sjov i den. Det er 
åbenbart et dårligt manuskript. 

Hvad er jeres yndlingskomedier?
CC: ’Meet the Parents’ var virkelig en god 
komedie. Den var jeg rigtig glad for, og så 
har jeg lige set ’Kick-Ass’ to gange i træk. 
Den er jeg fandeme også glad for.
FH: Den har jeg faktisk ikke fået set endnu.
CC: Det er faktisk en skidegod film, Frank.
FH: Jeg skal bare lige få taget mig sam-
men. Jeg har været mest forelsket i film 
med vellykkede hovedkarakterer. Den lyserøde 
panter-fi lmene har jeg set forfra og bagfra 
gennem hele min barndom – sådan set alt med 
Peter Sellers. Og ’Sideways’, når vi kommer læn-
gere op. Men selv Høj pistolføring-fi lmene. Især 

den første. Jeg var ødelagt af grin og glædede 
mig som et lille barn til toeren og treeren. Jeg 
har faktisk svært ved at få slukket for en Leslie 
Nielsen-fi lm.
CC: Sådan har jeg det med Will Ferrell i 
øjeblikket. Næsten lige meget hvad han la-
ver, så griner jeg. ’Old School’ var fandeme 
sjov. Hold nu kæft, den var skæg!
FH: ’The Hangover’ grinede vi også rigtig 
meget af. Vi snakkede faktisk om, at vores 
Klovn-film skulle ligge et sted midt imel-
lem ’The Hangover’ ’Sideways’ og ’Little 
Miss Sunshine’. Og det er faktisk kommet 
til at hænge meget godt sammen.

Hvor stor bliver Klovn-fi lmen?
CC: Vi aner det ikke. Vi har ikke en skid 
forstand på spillefilm. Det var vigtigt for 
os at afprøve en fortælling i det format. 
Det gjorde det nemmere, at vi kendte 
figurerne i forvejen, men vi skulle stadig 
opfinde historien, og lige pludselig blev 
det sværere, fordi der var en masse ting, 
vi var nødt til at holde fast i, når så mange 
mennesker kender Klovn-universet. Men 
det lykkes, og vi er rigtig glade for den. Nu 
må vi se, hvad folk siger.

INTERVIEW CASPER CHRISTENSEN OG FRANK HVAM
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Jeg er sikker 
på, at rigtig mange 
mennesker kan spejle sig i 
Frank. Hans handlemønster 
repræsenterer jo nogle helt 
alment menneskelige, 
psykologiske mekanismer.”
FRANK HVAM

Holder sammen som ærtehalm
’Klovn’ er langt fra det første, Casper Christensen og Frank Hvam arbejder sammen om. De optrådte begge med stand up 
i DIN’s i København i midten af 1990erne, og i 1999 slog de sig sammen med Lars Hjortshøj og Lasse Rimmer for at lave 
comedy-programmet ’Casper og Mandrilaftalen’ på DR2. De to komikere blev hovedkræfterne bag sitcom-serien ’Langt fra 
Las Vegas’, der kørte på TV2 Zulu fra 2001 til 2003. I 2004 arbejdede de på en dansk udgave af den britiske tv-quiz ’Shooting 
Stars’, og senere samlede de hele holdet bag ’Mandrilaftalen’ for med vanlig ironi at dække Kronprinsens bryllup samt den-
nes søn, Prins Christians barnedåb.

’Klovn: 
The Movie’ har 
premiere den 
16. december 

2010.

©
 Billede: Peter Erichsen



ÅRETS COMEDY SHOW TIL FORDEL FOR
FBI præsenterer

• Anders Fjelsted
• Brian Mørk
• Carsten Bang
• Carsten Eskelund
• Christian Fuhlendorff
• Dan Andersen
• Elias Ehlers

• GEO
• Jacob Tingleff
• Jesper Juhl
• Jonatan Spang
• Lasse Rimmer
• Martin Høgsted
• Michael Schøt

• Mikael Wulff 
• Omar Marzouk
• Thomas Hartmann
• Thomas Warberg
• Thomas Wivel

• Musik: DJ Noize

27. Dec. Aalborg Kongrescenter • 28. Dec. Musikhuset Aarhus • 30. Dec. Falconer Salen, Kbh.

Værter: Simon Talbot og Jacob Wilson

SMS’en koster almindelig takst og din donation går ubeskåret til Kræftens Bekæmpelses arbejde med børn og unge: Forskning, rådgivning og oplysning.

Billetter og info: www.fbi.dk

30. Dec. Falconer Salen, Kbh.

Værter: Simon Talbot og Jacob Wilson

Send HOPE til 1999 og støt med 50 kr.
    Gør en forskel!

Send HOPE 

    Gør en forskel!

Trailer til Com
edy Aid 2010 på din m

obil, brug denne 2D kode. Læ
s m

ere på side 19.
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Tryllerier, robotter, pirater, vampyrer og talende biler! Det er 
opskriften på fi lmåret 2011, der byder på ikoniske eventfi lm 
og en række genrer, der dominierer fi lmlandskabet. Du kan 
se frem til masser af animationsfi lm og sequels til store fi lm, 
men det er også tid til at stifte bekendtskab med en række 
nye superhelte. Til gengæld er der også genrer, der glimrer 
ved deres fravær, bl.a. katastrofefi lm og computerspilsfi l-
matiseringer. For at give dig et overblik over, hvad du bare 
SKAL se i 2011, bringer kino.dk den ultimative guide til næste 
års største fi lm.

Kino.dk tager forbehold for eventuelle ændringer

AF STINE TEGLGAARD, SØREN 
SØNDERGAARD OG DANIEL BENTIEN

© UIP

© Warner Bros

HARRY POTTER OG 
DODSREGAlIERNE - DEl 2
Anden del af den syvende Harry Potter-bog afslutter 
eventyret om Harry, Ron og Hermiones kamp mod Voldemort. 
Det bliver enden på én af fi lmhistoriens største sagaer, 
der begyndte i 2001 og nu kulminerer ti år senere.  – 19. juli



PIRATES OF 
THE CARIBBEAN: 
I UKENDT FARVAND
Jack Sparrow (Johnny Depp) jagter ungdommens 
kilde i den fjerde Pirates-fi lm, hvor Penélope Cruz 
og Ian McShane er blandt de nye på rollelisten. 
Rob Marshall er ny instruktør 
ved roret. – 19. maj

EVENTFIlM
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© Disney

TRANSFORMERS 3: 
THE DARK OF THE MOON

Den tredje fi lm om de transformerende 
kæmperobotter bliver angiveligvist mørkere 
end de to forgængere. Shia LaBeouf vender 
tilbage som Sam Witwicky, men Megan Fox 
er ude og bliver erstattet af den lige så 
smukke Rosie Huntington-Whiteley.

                   – 29. maj

I UKENDT FARVAND
Jack Sparrow (Johnny Depp) jagter ungdommens 
kilde i den fjerde Pirates-fi lm, hvor Penélope Cruz 
og Ian McShane er blandt de nye på rollelisten. 
Rob Marshall er ny instruktør 
ved roret. 

TRANSFORMERS 3: 
THE DARK OF THE MOON

Den tredje fi lm om de transformerende 
kæmperobotter bliver angiveligvist mørkere 
end de to forgængere. Shia LaBeouf vender 
tilbage som Sam Witwicky, men Megan Fox 
er ude og bliver erstattet af den lige så 
smukke Rosie Huntington-Whiteley.

                   – 29. maj

THE TWIlIGHT SAGA: 
BREAKING DAWN – DEl 1
Twilight-serien går i Harry Potters fodspor og deler den sidste bog i to. Ed-
ward (Robert Pattinson) og Bella (Kristen Stewart) skal giftes, men bryllups-
natten får store konsekvenser for alle. Taylor Lautner er selvfølgelig med 
igen, og det hele iscenesættes af manden bag ’Dreamgirls’. – 18. november

©Nordisk Film
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KUNG FU PANDA 2  
2011 bliver pandastisk, for Jack Black
og resten af holdet bag DreamWorks’ 
panda-fi lm vender  frygtløst tilbage. 
- 16. juni

BIlER 2 
Lightning McQueen er tilbage! Efter succesen 
med Toy Story-fi lmene, kommer endnu en Pixar-
fortsættelse med ’Biler 2’.  - 4. august

RONAl  BARBAREN 
Holdet bag ’Terkel i knibe’ og  ’Rejsen til Saturn’ 
udforsker denne gang barbarernes muskuløse og  
maskuline verden.  - 15. august

RIO
Skaberne bag ’Ice Age’ 
inviterer på et nyt eventyr. 
Denne gang i Rio de Janeiro 
og i selskab med  en pape-
gøje, der ikke kan fl yve. 
- 14. april

TINTIN: 
ENHJORNINGENS 
HEMMELIGHED 
Steven Spielberg og Peter 
Jackson står bag fi lmatiseringen 
af Hergés legendariske Tintin-
univers.  - 27. oktober

ANIMATION

STJERNESPAEKKEDE FIlM I 2011: 
Dirch (Nikolaj Lie Kaas portrætterer Dirch Passer) ,Contagion (action-thriller med Jude Law, Gwyneth Paltrow, Matt Damon 

og Kate Winslett), Bel Ami (erotisk drama med Robert Pattinson, Uma Thurman og Kristen Scott Thomas), Dream House (thriller 
med Daniel Craig, Rachel Weisz og Naomi Watts), 

LÆS MEGET MERE OM ALLE ÅRETS 
FAMILIEFILM PÅ WWW.KINO.DK
Februar: To på fl ugt (Et hårrejsende eventyr), Orla 
Frøsnapper, Yogi Bear, Den kæmpestore bjørn
Marts: Rango, Gnomeo & Juliet
April: Arthur og de to verdener, Max Pinlig 2.
August: Smølferne
Oktober: Winnie the Poo,
Far til fi re – tilbage til naturen 
November: Happy Feet 2
December: Puss in Boots, Alvin og 
de frække jordegern 3, Gummi Tarzan

JENSEN OG JENSEN
Politisk satire om et par dusør-
jægere med stemmer 
af Mick Øgendahl 
og Nicolas Bro. 
- 11. august



kino.dk      december 2010 / januar 2011AKTUELLE FILM
59

Potische (fransk drama Catherine Deneuve og Gérard Depardieu), Blue Valentine (romantisk drama med Ryan Gosling og Michelle Williams), 
The Woman in the Fifth (Parisisk drama med Kristen Scott Thomas og Ethan Hawke), The Girl With the Dragon Tatoo (Den amerikanske udgave af 
’Mænd der hader kvinder’ med Daniel Craig og Rooney Mara). 

THE BEAVER
Mel Gibson kommunikerer 
kun gennem sin bæver-
hånddukke, og Jodie 
Foster instruerer. 
– 31. marts

PAUl
Nick Frost og Simon 
Pegg fra ’Shaun of the 
Dead’ på roadtur med 
et rumvæsen.  
– 2. juni

A
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SHERlOCK HOlMES 2  
Sherlock Holmes (Robert Downey Jr.) 
og Dr. Watson (Jude Law) vender til-
bage i et nyt komisk action-eventyr. 
– 25.  december

YOUR HIGHNESS
Kugleskørt riddereventyr 
med Natalie Portman, 
Danny McBride, 
James Franco 
og Zooey 
Deschanel. 
– 12. maj

             
ZOOKEEPER
Adam Sandler og Sylvester 
Stallone lægger stemmer til et 
par talende dyr, der hjælper
Kevin James med at fi nde 
kærligheden.  – 7. juli

lÅRKlASKERE

Februar: Morning Glory (Harrison Ford driver 
Diane Keaton til vanvid), Alle for én  (Holdet bag 
’Blå mænd’ er tilbage)
Marts: A Thousand Words (Eddie Murphy har kun 
tusind ord tilbage),  Big Momma’s House 3 (Martin 
Lawrence er tilbage i damedragten) 
Juli: Born To Be a Star (komedie om pornostjerner)
August: Johnny English 2 (Rowan Atkinson som 
agent på slap line) 
September: The Sitter (Jonah Hill passer børn), 
The Change-Up (ud af kroppen-komedie) 
Oktober: Klassefesten (komedie med 
Anders W. Berthelsen) 
November: Tower Heist (Eddie Murphy spiller 
sammen med Ben Stiller), Arthur Christmas
(remake af Dudley Moores veloplagte karakter)

THE HANGOVER 2
De fi re kammerater fra 
’The Hangover’ er tilbage på 
en druktur med alvorlige 
tømmermænd i Bangkok! 
– 26. maj

MARS NEEDS MOMS 
Disney-fi lm om rumvæsner  af instruktøren 
bag den  spektakulære ’Prinsen  af Egypten’ 
(1998).  - 10. marts

LÆS MERE PÅ WWW.KINO.DK OM BL.A.:
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CONAN  
Muskler vil svulme og blodet 
fl yde, når barbaren Conan 
vender tilbage til det store 
lærred. Schwarzeneggers 
ikoniske rolle overtages 
af den ukendte Jason Momoa. 
- 18. august

BATTlE: lOS ANGELES: 
’Saving Private Ryan’ og ’Black Hawk 
Down’ møder ’Aliens’ i en stort anlagt 
krigsfi lm, der satser på hardcore realisme, 
selvom emnet er aggressive rumvæsner. 
- 14. april

SUCKER PUNCH: 
Hårdpumpet action-adven-
ture med våben i hobetal, 
gigantiske robotter, samurai-
krigere og handlekraftige 
heltinder. Zack Snyder 
(300, Watchmen) instruerer. 
- 14. august

HEADHUNTERS
Nikolaj Coster-Waldau i 
fi lmatiseringen af Jo Nesbøs 
roman om drab, forfølgelser 
og forsvindingsnumre. 
- 8. september

TESTOSTERON

SCIENCE FICTION: 
The Adjustment Bureau (Matt Damon og Emily Blunt på fl ugt fra et mystisk bureau), Melancholia (Lars von Triers dommedagsfi lm 
med Kiefer Sutherland), Super 8 (nyt hemmeligt projekt fra J.J. Abrams, vi gætter på noget med aliens), Rise of the Apes (prequel til 
’Abernes planet’ med James Franco), The Darkest Hour (sådan overlever du en invasion fra rummet).

Februar: True Grit (western-remake 
af Coen-brødrene)
Marts: The Eagle  (’Gladiator’ i England 
Faster - Dwayne Johnson trykker 
speederen i bund)
Maj:  Fast Five (’Fast and the Furious 5’ 
med Vin Diesel, Paul Walker og Dwayne 
Johnson Haywire - hævntørstig elitesoldat 
i stjernespækket actionfi lm)
August:
Drive (amerikansk action instrueret 
af Nicolas Winding Refn)
November:
Immortals (Græsk mytologi, adventure 
og Mickey Rourke)

LÆS MEGET MERE 
PÅ WWW.KINO.DK 
OM BL.A.:

MISSION: 
IMPOSSIBlE 
- GHOST PROTOCOl: 
Fjerde omgang med Tom Cruise som 
agenten Ethan Hunt - denne gang 
i selskab med Jeremy Renner (The 
Hurt Locker) og Michael Nyqvist 
(Mænd der hader kvinder).
- 25. december

127 HOURS  
Den ultimative fi lm for 
adrenalinjunkier eller 
den mest afskrækkende. 
En bjerg-bestiger (James 
Franco) sidder fast i en slugt 
og tager drastiske midler i 
brug for at overleve.
- 31. marts



kino.dk      december 2010 / januar 2011AKTUELLE FILM
61

LÆS MERE PÅ WWW.KINO.DK OM BL.A.:

RED RIDING HOOD
Instruktøren bag ’Twilight’ har kastet 

sig over fortællingen om  Rødhætte og 
Ulven med sensuelle undertoner.  – 31. marts

JANE EYRE
Charlotte Brontës klassiske roman om 
den uskyldige Jane (Mia Wasikowska) 
og hendes forhold til den mørke og 
mystiske Mr. Rochester (Michael Fass-
bender). - 29. september

OSCAR-KANDIDATER:  
War Horse (historisk krigsdrama af Steven Spielberg), The King’s Speech (Colin Firth som 
Kong George VI), Larry Crown (Tom Hanks instruerer Julia Roberts), The Fighter (bokse-
drama med Christian Bale), The Tree of Life (Sean Penn, Brad Pitt og dinosauerer) 

SUPERCLÁSICO 
Romantisk komedie med 
Paprika  Steen og Anders W. 
Berthelsen af  instruktøren bag 
‘Flammen og  Citronen’.
– 17. marts

TOSEFIlM

REAl STEEl: 
Hugh Jackman er bok-
setræner for tonstunge 
robotter i en futuristisk 
verden, hvor mekaniske 
kæmper går i ringen for at 
slå hinanden til skrot og 
gammelt jern.
- 6. oktober

TAMARA DREWE
Britisk komedie af instuktøren bag 
’The Queen’ om om den velproportionerede 
reporter Tamara, der vender hjem til 
bøhlandet.  – 10. marts

FRIENDS 
WITH BENEFITS
Justin Timberlake springer videre  
på karrierestigen i en fi lm om  
tilfældig sex mellem venner. 
– 11. august

Marts: Beastly (en moderne Skønheden og 
Udyret)
April: Maos sidste danser (romantik mellem 
kinesiske dansere), No Strings Attached 
(Natalie Portman tumler rundt med Ashton 
Kutcher), What’s Your Number (en kvinde 
tæller sine mænd), Just Go with It (Adam Sandler 
leger kæreste med Jennifer Aniston), Magi i luften 
(dansk ungdoms-musical)
Maj: Crazy, Stupid, Love (Stjernespækket roman-
tisk drama), The Help (drama om sydstats-piger i 
1950erne), Water for Elephants (Robert Pattinson i 
bestseller-fi lmatisering)
Juni: Something Borrowed (Kate Hudson forfører 
sin venindes forlovede)
August: One for the Money (Katherine Heigl 
får job som kautionær)
September: Footloose (remake af 80er danse-
fi lm)
December: New Years Eve (hvad laver singler 
i New York nytårsaften?)
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CAPTAIN AMERICA: 
THE FIRST AVENGER 
Chris Evans er kendt som The Human Torch i 
Fantastic Four-fi lmene, men spiller nu hoved-
rollen som Captain America i Marvel-
fi lmatiseringen af samme navn.
- 11. august

COWBOYS AND ALIENS 
Indianere og cowboys må slå sig sammen, 
da rumvæsner pludselig lander midt i det 
vilde vesten. Filmen er af manden bag Iron 
Man-fi lmene og er baseret på en kulttegne-
serie. Harrison Ford og Daniel Craig spiller 
hovedrollerne. - 1. september

X-MEN: FIRST ClASS
’X-Men: First Class’ følger et hold unge 
mutanter og foregår før de tre eksi-
sterende fi lm i serien. James McAvoy, 
Michael Fassbender og Kevin Bacon er 
med, og fi lmen instrueres af manden bag 
’Kick-Ass’. - 1. juni

SCREAM 4
Scream-serien gjorde selv-
ironiske horrorfi lm populære 
i 1990erne, og i den fjerde af 
slagsen er Sidney Prescott 
(Neve Campbell) nogen-
lunde kommet sig over 
Ghostface, indtil mordene 
begynder igen. 
- 14. april

THE THING
Prequel til John Carpenters ’Det 
grusomme udefra’. ’The Thing’ 
handler om palæontologen Kate, 
der slutter sig til et hold norske 
forskere, der har fundet et rumskib 
i Antarktis. Ulrich Thomsen spiller 
en større rolle i det kolde gys.
- oktober

DEN SOM DRAEBER
TV2s store tv-serie-satsning i 2011 bliver ’Den 
som dræber’, og den følges op af en spillefi lm 

om et team, der jager danske seriemordere. Med 
Jakob Cedergren og up-coming stars Laura Bach 

og Frederik Meldal Nørgaard.- 8. september

THE ROOMMATE
Den danske instruktør Christian E. Christiansen 

chokerede med ’Råzone’ i 2006. I 2011 er han klar 
til at chokere igen med sin første amerikanske 

fi lm, horror-thrilleren ’The Roommate’.
- 14. april

THOR
Marvels kulørte superheltever-
sion af den nordiske gud Thor 
får nu sit eget action-eventyr, 
og tordenguden spilles af Chris 
Hemsworth. Instrueret af 
Kenneth Branagh. 
- 28. april

GREEN lANTERN 
Ryan Reynolds får sin første superhelterolle som 
piloten Hal Jordan, der fi nder en intergalaktisk, 
magisk ring i fi lmatiseringen af DC Comics-
tegneserien. 
- 23. juni

SUPERHElTE

UHYGGE



Få fi lmen serveret 
på sofaen 
Med YouSee Plus kan du leje � lm med din fjernbetjening 
– direkte fra sofaen. Der er masser af � lm at vælge 
mellem, og vi giver den første! Og der er � ere plusser, 
for med YouSee Plus kan du også starte tv-udsendelser 
forfra, sætte dem på pause og optage dem.

Bestil på youseeplus.dk - 80 80 40 40
TDC Butik - FONA - Elgiganten - Expert

Forudsætter YouSee Clear (kabel-tv). Pris er inkl. oprettelse, 
YouSee Boks og programkort. For at få fuldt udbytte af bok-
sen, skal den have internetadgang. Der er 6 mdr. binding.

Forudsætter YouSee Clear (kabel-tv). Pris er inkl. oprettelse, 
YouSee Boks og programkort. For at få fuldt udbytte af bok-
sen, skal den have internetadgang. Der er 6 mdr. binding.

for med YouSee Plus kan du også starte tv-udsendelser 
forfra, sætte dem på pause og optage dem.

TDC Butik - FONA - Elgiganten - Expert

Prem
iere

uge 51 YouSee Plus

89,-pr. md.

Pris i 6 mdr. v/BS 534 kr.
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Megamind 
får premiere den 

16. december

FAMILIE-KINO
F

A
M

I
l

I
E

-
K

I
N

O

MEN VIDSTE DU …
… at Narnia-fortællingerne originalt hedder ’The Chronicles of Narnia’
… at serien består af syv børnebøger skrevet af den engelske forfatter C.S. Lewis 
… at bøgerne regnes for klassikere i børnelitteraturen og er oversat til 41 sprog 
… at bogserien har solgt mere end 100 millioner eksemplarer verden over
… at da man fi lmede den første fi lm ’Narnia: Løven, Heksen og Garderobeskabet’ 
 (2005), snød man pressen og fans ved at arbejde under de to falske titler: 
 ”The Hundred Year Winter” og ”Paravel”
… at den første fi lm havde 800 special effekter, mens toeren ’Narnia: Prins Caspian’ 
 havde over 1500
… at løven Aslan hedder Aslan, fordi det betyder ”løve” på tyrkisk
… at C.S. Lewis skrev ’Prins Caspian’ som den anden bog, men at den i serien 
 faktisk er den fjerde bog 

Gru – Grusomme Mig
Kendetegn: Har pukkelryg 
og en lang spids næse  
Ærkefjende: Vector 
Ønske: At stjæle månen 

Teddy – Toy Story 3
Kendetegn: Er en stor lyserød 
bamse og bruger stok 
Ærkefjende: Buzz Lightyear 
og Woody
Ønske: At bestemme alt i 
børnehuset Sunnyside 

Har pukkelryg 

 VIDEN OM:

NARNIA
DU VED MÅSKE godt, at magi, 
talende dyr og kamp mellem 
det onde og det gode vender 
tilbage i det tredje kapitel om 
eventyrlandet Narnia, ’Narnia: 
Morgenvandrerens rejse’ …

’Morgen-
vandrerens 

rejse’ får 
premiere den 

25. decem-
ber

i udvalgte biografer

Gru – Grusomme Mig
Kendetegn: 
og en lang spids næse  
Ærkefjende: 
Ønske: At stjæle månen 

Er en stor lyserød 

Buzz Lightyear 

Rumleskaft  – Shrek 
Den Lykkelige
Kendetegn: Har højt, rødt hår, 
er meget lav og ekstremt hidsig 
Ærkefjende: Shrek
Ønske: At være konge over
Landet Langt, Langt Borte.

Megamind – Megamind
Kendetegn: Har blå hud  
og et enormt stort hoved 
Ærkefjende: Metro Man
Ønske: At være den bedste  
superskurk

i udvalgte biografer

ANIMEREDE SKURKE I 2010
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Mathilde (10),
Frederikke (10)

og Sarah (10)

vordan var det at være nogle af 
de første, der så fi lmen?

F: Danmark er lille, men også ret stor. Så 
det er sejt!
M: Det er ret vildt, at de, der har lavet 
fi lmen, ikke engang selv har set fi lmen. 

Hvad handlede fi lmen om?
F: Onklen og børnene skal lave en fi lm 
om familiesammenhold, og derfor skal de 
hjælpe onklen med at få Fru Flinth til at 
være med i fi lmen.
M: Men de skal også prøve at forhindre 
Svendsen i at rive huset Knudsminde ned, 
fordi han vil bygge en golfbane. 

Hvad var det mest 
spændende i fi lmen?
M: Da de skulle forhindre de onde i at 
ødelægge Knudsminde.
F: Jeg syntes, det var ret sjovt, da Fru 
Flinth ikke kunne fl ytte sin egen pot-
teplante. Det var måske ikke det mest 
spændende, men det var sjovt!
S: Jeg synes også, det med Knudsminde 
var spændende.

Hvad var det sjoveste i fi lmen?
F: Det med potteplanten … men også der 
hvor Pusle talte et underligt sprog …
M: … det var tysk.
F: … ja det var sjovt.
S: Jeg synes, der var mange ting, der var 
sjove!
M: Også der hvor de skulle bryde ind 
i receptionen og lukkede en tyr ind på 
badehotellet.

Synes I, det var en god fi lm?
M: Ja den var rigtig sjov og spændende.
F: Det var tredje gang, der var nye per-
soner i serien, men det gjorde slet ikke 
noget…
S: … det var bare lidt underligt. Men fi lmen 
var sjov.

Julius (8), Ludvig (8) og Tobias (8)

vad handlede fi lmen om?

L: Det handlede meget om krig, fordi de 
der drenge legede krig.
T: Og så handlede den om et hus, som 
onklen havde købt, og som de skulle prøve 
at redde.
J: Og det handlede også lidt om, hvordan 
man levede i gamle dage.

Hvad var det mest spændende?
T: Det mest spændende var der, hvor 
de skulle kæmpe imod de der onde 
afryddere.
L: Det synes jeg også, men det var også 
spændende, der hvor ham der Svendsen 
havde den der store kugle ned over huset.
J: Jeg synes det var spændende, der hvor 
krigen kom, der var masser af eksplosio-
ner. Og også at alt gik så hurtigt!

Hvad var det sjoveste i fi lmen?
J: Der hvor ham der onklen hængte oppe 
i kuglen!
T: Jeg synes det samme.
L: Ej, jeg synes, der var meget af det, der 
var sjovt. Også der hvor han hang deroppe.

Hvad var det skøreste i fi lmen?
J: Jeg har en! Der hvor de huggede Fru 
Flinths traktor.

Var det en sjov fi lm?
J: Ja.
L: Helt klart.
T: Jeg tror godt, 
man kan se 
den igen.

KINO.DK INVITEREDE SEKS friske børn ind og se 
den nye danske familiefi lm ’Min søsters børn vælter 
Nordjylland’ som nogle af de første i Danmark.

H

H

MIN 
SOSTERS
BORN
VAElTER
       NORD-
       JYllAND

Julius (8), Ludvig (8) og Tobias (8)

Megamind – Megamind
Kendetegn: Har blå hud  
og et enormt stort hoved 
Ærkefjende: Metro Man
Ønske: At være den bedste  
superskurk



66
kino.dk      december 2010 / januar 2011 DVD OG BLU-RAY

MÅNEDENS OMTALE 
D

V
D

 O
G

 B
l

U
-
R

A
Y

THE TWIlIGHT SAGA: 

EClIPSE
DEN TREDJE TWILIGHT-FILM

ROMANTIK

LAND 
USA

PRODUKTIONSÅR 
2010

SPILLETID 
124 min.

UDGIVELSE

05/12

ORIGINAL TITEL
The Twilight Saga: 
Eclipse

INSTRUKTØR 
David Slade

SKUESPILLERE 
Kristen Stewart, 
Robert Pattinson, 
Taylor Lautner, 
Billy Burke  

ella (Kristen Stewart) er endnu engang i 
fare, da Seattle bliver hærget af en række 

mystiske mord, og en ondskabsfuld vampyr 
fortsætter sin hævntogt. I midten af det hele 
bliver hun tvunget til at vælge mellem hendes 
kærlighed til vampyren Edward (Robert Pat-
tinson) og hendes venskab med varulven Jacob 
(Taylor Lautner) - velvidende at hendes beslut-
ning kan sætte kampen mellem de to racer i 
gang. Mens hendes afsluttende eksamen på 
high school er på vej, bliver Bella konfronteret 
med den vigtigste beslutning i sit liv. 

Stephenie Meyers tredje Twilight-roman fi lma-
tiseres af David Slade - instruktøren bag ’Hard 
Candy’ (2005) og ’30 Days of Night’ (2007). De 
to hovedroller som Edward og Bella er faktisk 
rutinerede skuespillere på trods af deres unge al-
der. Robert Pattinson var også med i ’Harry Pot-
ter og Flammernes Pokal’ (2005) og ’Remember 
Me’ (2010), mens Kristin Stewart kunne opleves 
i ’Panic Room’ (2002) og ’Into the Wild’ (2007). 
Varulven Taylor Lautner har også en karriere som 
børneskuespiller bag sig, bl.a. i ’The Adventures 
of Shark Boy and Lava Girl 3-D’ (2005).

B



OVER 90 MINUTES OF EXCITING BONUS CONTENT FEATURING 
DIRECTOR CHRISTOPHER NOLAN AND LEONARDO DICAPRIO

EMMA THOMAS  CHRISTOPHER NOLANPRODUCED
BY CHRISTOPHER NOLANWRITTEN AND

DIRECTED BYWALLY PFISTER, A.S.C.DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY CHRIS BRIGHAM  THOMAS TULLEXECUTIVE

PRODUCERS

“INCEPTION”IN ASSOCIATION WITH LEGENDARY PICTURES A SYNCOPY PRODUCTION A FILM BY CHRISTOPHER NOLAN LEONARDO DICAPRIO KEN WATANABE JOSEPH GORDON-LEVITT
GUY HENDRIX DYASPRODUCTION

DESIGNERLEE SMITH, A.C.E.EDITED
BYHANS ZIMMERMUSIC

BYAND MICHAEL CAINEMARION COTILLARD ELLEN PAGE TOM HARDY CILLIAN MURPHY TOM BERENGER

WARNER BROS. PICTURES PRESENTS

www.warnerbrosnordic.com

BATMAN and all related characters and elements are trademarks of and © DC Comics. © 2010 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

PÅ COMBO (BLU-RAY™ + DVD), DVD & 
ON DEMAND 7. DECEMBER

ONCE ISN’T ENOUGH
OWN THE DREAM DECEMBER 7

”SÅ ELEGANT OG INTENST UNDERHOLDENDE, AT
ADRENALINSUSET ALDRIG SLIPPER GREBET I ÉN.”

– EKSTRA BLADET

The Mind-Blowing Action Spectacular from the Director of The Dark Knight TMThe Mind-Blowing Action Spectacular from the Director of The Dark Knight TM

”INCEPTION FORNYER ACTION-BRAGET MED 
EN SUPER-INTELLIGENT SUSPENSE.”

– POLITIKEN

Køb den hos

Se trailer fra 
Inception lige nu på
din mobiltelefon ved

brug af denne 
2D kode. 

Læs mere på side 19
om hvordan du gør.
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UDGIVELSE
ER UDKOMMETSHREK DEN LYKKELIGE

UDGIVELSE

5/12
CIA-agenten Evelyn Salt bliver nødt 
til at fl ygte fra sine arbejdsgivere, 
da hun bliver anklaget for at være 
en russisk spion. ’Salt’ er en action-
thriller instrueret af Phillip Noyce 
(The Bone Collector) med den alsi-
dige Hollywood-stjerne Angelina 
Jolie (Wanted) i hovedrollen.

SALT

 

UDGIVELSE

2/12FRIHED PÅ PRØVE
UDGIVELSE

7/12INCEPTION

SE MERE PÅ BLOCKBUSTER.DK

UDGIVELSE

8/12
Remake af den populære ungdoms-
fi lm fra 1984. Den unge Dre Parker 
(Jaden Smith, søn af Will Smith) 
tager med sin mor til Kina, hvor han 
begynder på den lokale skole. Dre 
løber hurtigt ind i nogle bøller, der 
viser sig at være dygtige kamp-
sportsudøvere, så da han møder 
karatemesteren Mr. Han (Jackie 
Chan fra Rush Hour-fi lmene), vil 
han lære at forsvare sig.

THE KARATE KID

UDGIVELSE

25/01THE KIDS ARE ALL RIGHT

Søskendeparret Joni (Mia Wasikow-
ska) og Laser (Josh Hutcherson) 
er blevet undfanget ved insemine-
ring og har et lesbisk par (Julianne 
Moore og Annette Bening) som 
forældre. De beslutter sig for at 
fi nde ud af, hvem deres rigtige far 
er, men dette kendskab kommer til 
at forvandle familien for altid.

Remake af den populære ungdoms-
fi lm fra 1984. Den unge Dre Parker 
(Jaden Smith(Jaden Smith(
tager med sin mor til Kina, hvor han 
begynder på den lokale skole. Dre 
løber hurtigt ind i nogle bøller, der 
viser sig at være dygtige kamp-
sportsudøvere, så da han møder 
karatemesteren Mr. Han (
Chan
han lære at forsvare sig.

CIA-agenten Evelyn Salt bliver nødt 
til at fl ygte fra sine arbejdsgivere, 
da hun bliver anklaget for at være 
en russisk spion. ’Salt’ er en action-
thriller instrueret af Phillip Noyce 
(The Bone Collector) med den alsi-
dige Hollywood-stjerne 
Jolie

Søskendeparret Joni (
ska
er blevet undfanget ved insemine-
ring og har et lesbisk par (
Moore
forældre. De beslutter sig for at 
fi nde ud af, hvem deres rigtige far 
er, men dette kendskab kommer til 
at forvandle familien for altid.

Christopher Nolan (The Dark 
Knight) instruerer Leonardo Di-
Caprio i denne science fi ction-thril-
ler om et hold af tyve, der kan stjæle 
værdifulde hemmeligheder fra det 
underbevidste drømmestadie, hvor 
sindet er mest sårbart. Også med 
Marion Cotillard (Public Enemies, 
2008) og Joseph Gordon-Levitt 
((500) Days of Summer, 2009).

TOP 10 
SALG BLU-RAY 
UGE 46:

 1. PREDATORS

 2. SÅDAN TRÆNER DU 
  DIN DRAGE

 3. A CHRISTMAS CAROL

 4. REPO MEN

 5. JULEFROKOSTEN

 6. SEX AND THE CITY 2

 7. THE A-TEAM

 8. ROBIN HOOD

 9. IRON MAN 2

 10. A NIGHTMARE 
  ON ELM STREET

Erik Clausens selvstændige efterfølger 
til ’Ledsaget udgang’ (2007). Clausen spil-
ler selv hovedrollen som John, der bliver 
løsladt fra fængslet og nu tager til Jylland 
for at hjælpe sin søn (Henrik Bruhn), der 
er kommet i problemer med de lokale.

Den grønne trold Shrek er træt af at være 
en helt i Landet Langt, Langt Borte. Han 
vil tilbage til den tid, hvor han kunne 
skræmme hvem som helst fra vid og sans, 
så da han møder Rumleskaft, får han sit 
ønske opfl ydt for en dag. Tror han, for 
ønsket har en stor pris. Den fjerde Shrek-
fi lm har igen originale stemmer af Mike 
Myers, Eddie Murphy og Cameron Diaz.
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En af de mest populære fi lm at lave spil ud fra må være James 
Camerons ’Aliens’. Dens stil ligger til grund for de uhyggelige 
Aliens vs. Predator-spil, og fi lmens historie har før været spil-
matiseret. I denne nye version ’Aliens: Colonial Marines’ indta-
ger spilleren rollen som en af fi re mariner (man kan dog styre 
dem alle) i et førstepersons skydespil, hvor det gælder om at 
nedkæmpe aliens. 

’Megamind’ er den premiereaktuelle animationsfi lm, hvor ti-
telkarakteren er en superskurk, der slår sin superheltefjende 
ihjel og skaber en ny konkurrent, der viser sig at blive endnu 
mere skurkagtig end Megamind selv. Spillet er et tredjeper-
sons action-eventyr, hvor man kan forsyne Megamind med 
diverse gadgets og våben, der gør livet surt for hans modstan-
dere. Desuden kan to spillere slutte sig sammen i co-op.

I forbindelse med den premiereaktuelle science fi ction-fi lm ’Tron: Le-
gacy’ kommer et tredjepersons actionspil med rollespilselementer. 
Spillet, der foregår i den virtuelle verden fra fi lmen, har både single-
player- og multiplayer-muligheder, og der er både kampsituationer 
og kørselssekvenser i ’Tron: Evolution’.

Selvom dette spil ikke baserer sig på en konkret fi lm, er det 
måske det ultimative superheltespil, hvor man får lov til at 
spille som Superman, Batman, Wonder Woman og de andre 
tegneseriehelte fra DC Comics i et stort online-univers i stil 
med ’World of Warcraft’. Spilleren kan også være superskurk, 
fx Lex Luthor, Jokeren og Catwoman. Blandt stemmeskuespil-
lerne fi nder vi Adam Baldwin (X-Files-serien), Mark Hamill 
(Star Wars) og James Marsters (P.S. I Love You).

TOP 3 
GAMING
UGE 45:

PLAYSTATION 3: 
 1. CALL OF DUTY: BLACK OPS
 2.  STAR WARS: THE FORCE  
  UNLEASHED II
 3.  ALLOUT: NEW VEGAS

XBOX 360:
 1. CALL OF DUTY: BLACK OPS
 2.  FABLE III
 3.  KINECT SPORTS

SE MERE PÅ BLOCKBUSTER.DK

PC:
 1. CALL OF DUTY: 
  BLACK OPS
 2.  FOOTBALL 
  MANAGER 2011
 3.  SIMS 3: 
  AFTENUNDERHOLDNING

NYE SPIL-UDGIVELSER

AlIENS:  COlONIAl 
MARINES

TRON: EVOLUTION

DC UNIVERSE ONlINE

PLATFORM: 
PlayStation 3, 
Xbox 360, pc,
PSP, Wii, DS
UDGIVELSE:  
Er udkommet

Op imod jul udkommer der altid mange store spil-
titler i alle genrer. Samtidig byder vinteren også på 
adskillige store biograffi lm, og derfor er det oplagt, 
at de to medier smelter sammen i en række fi lm-
baserede spil. Vi ser nærmere på de mest interessante.

MEGAMIND

PLATFORM: 
PlayStation 3, 
Xbox 360, pc, 
DS
UDGIVELSE:  
31. december 
2010

PLATFORM: 
PlayStation 
3, pc
UDGIVELSE:  
12. januar 2011

PLATFORM: 
PlayStation 3, 
Xbox 360, pc, 
Wii, DS
UDGIVELSE:  
Er udkommet

MEGAMIND
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TAXI DRIVER 1976
’TAXI DRIVER’ VANDT De Gyldne Pal-
mer i Cannes og blev nomineret til fi re 
Oscars bl.a. for bedste fi lm og bedste  
hovedrolle. Martin Scorseses mørke 
fi lm er i dag en indiskutabel klassiker, 
der især kendetegnes af en vild præsta-
tion af Robert De Niro og et mesterligt 
manuskript af Paul Schrader med be-
rømte citater som ”You talkin’ to me?” 
Kino.dk præsenterer et mesterværk.

Handlingen: 
Travis Bickle (De Niro) er en ekssoldat, der 
efter Vietnam-krigen lever som taxachauffør i 
New York. Han lider af kronisk søvnløshed og 
arbejder derfor om natten, mens han bruger 
dagene i pornobiografer eller med at fi loso-
fere over asfaltjunglens forfald og sin egen 
ukuelige ensomhed. Hans markante meninger 
om, hvad der er rigtigt og forkert kammer 
langsomt over, da han magtesløst ser den kun 
12-årige Iris (Jodie Foster) prostituere sig selv 
og samtidig bliver besat af den pæne Betsy 
(Cybill Sheperd), der afviser ham. 

MÅNEDENS KLASSIKER Billeder - Copyright © Columbia Pictures 

Quentin Tarantino om ’Taxi Driver’: 
”Det bedste karakterstudie nogensinde på fi lm. 
Fortællingen er som en storslået roman. Den 
præsenterer karakteren i al sin sygdom, men fra 
hans eget perspektiv. Man ser fi lmen gennem 
Travis’ øjne, og man bliver stødt af de samme 
ting. Jeg kan huske, da jeg var i tyverne og gik ned 
ad Hollywood Boulevard og så de værste sider 
af byen. Man følte sig som Travis Bickle, og man 
værdsatte ham på en eller anden underlig måde.”

TRIVIA:
· ’Taxi Driver’ er #41 på IMDb’s liste 

over fi lmhistoriens 250 bedste fi lm 
· Jodie Foster var kun 12 år, så i de 

mere intime scener blev Jodies 
19-årige storesøster brugt som 
krops-stand-in.

· ’Rocky’ vandt en Oscar for Bedste 
Film over ’Taxi Driver’ 

· På sin date med Betsy tager Travis 
hende med i en pornobiograf og 
ser den svensk-amerikanske ’Ur 
kärlekens språk’ (1969)

· Paul Schrader skrev manuskriptet 
på fem dage midt i en depression

· I 1981 skød en mand ved navn John 
Hinckley den amerikanske præsi-
dent Ronald Reagen som en kær-
lighedserklæring til Jodie Foster og 
hendes karakter i ’Taxi Driver’

· Kim Basinger, Geena Davis, Mi-
chelle Pfeiffer og Brooke Shields 
prøvede alle at få rollen som Iris

· Scorsese fi k jobbet på den betin-
gelse, at han fi k De Niro med 

· Al Pacino, Dustin Hoffman og Jeff 
Bridges var alle emner til rollen 
som Travis før De Niro 

· Scorsese måtte bruge unaturligt 
mørkt blod for at undgå den hårde-
ste censur  

· “You talkin’ to me?”-scenen var ren 
improvisation, da der i manuskrip-
tet blot stod, at Travis skulle tale 
med sig selv 

YOU TALKIN’ TO ME? 
En af filmhistoriens mest berømte citater stammer 
fra ’Taxi Driver’. Scenen er enkel. Travis står foran 
spejlet og øver sig i at trække sin pistol, mens han 
snakker med sit eget spejlbillede.  Scan 2D-koden og 
se den berømte scene på din telefon.

FIND PRISEN PÅ
www.dvdcity.dk
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I eventyr-komedien ’Gulliver’s Travels’ spiller Jack Black ho-
vedrollen som rejse-journalisten Lemuel Gulliver. Gulliver 
vil imponere sin redaktør og sejler derfor ud til Bermuda-
trekanten. Det bliver dog et eventyr ud over alle forvent-
ninger, da han havner på en ø befolket af ”lilleputterne”, 
som han tårner sig op over. Filmen kommer i 3D i udvalgte 
biografer.

KOMEDIE/
FAMIlIEFIlM 10/02

PREMIERE

GUllIVER’S TRAVElS
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TO PÅ FlUGT
- ET HÅRREJSENDE EVENTYR
Det klassiske eventyr om Rapunzel bliver fortolket af 
Walt Disney i en animeret familiefi lm. Den handler om 
den langhårede Rapunzel, der er fanget i et tårn. Men da 
hun forelsker sig i en forbipasserende røver, må hun for 
første gang gå på opdagelse i verden udenfor.

ANIMATION/
FAMIlIEFIlM

AllE FOR ÉN
Dansk komedie om fi re charmerende drengerøve, der 
engang var de bedste barndomsvenner. Problemet er 
blot, at Martin (Jon Lange) er blevet politimand alt imens 
Nikolaj (Jonatan Spang), Ralf (Mick Øgendahl) og Timo 
(Rasmus Bjerg) ikke altid kan fi nde ud af, hvad der er dit 
og mit - uanset om det er hurtige biler eller kærester. Af 
holdet bag ’Blå mænd’.

KOMEDIE 10/02
PREMIERE

03/02
PREMIERE

ORlA FROSNAPPER
’Orla Frøsnapper’ er en animeret fi lmatisering af Ole 
Lund Kirkegaards populære børnebog. Filmen følger 
Victor, hans bedste ven Jakob, kusinen Clara og hunden 
Pølse, der prøver at lave verdens bedste cirkusnummer, 
men konstant må se sig tyranniseret af byens bølle Orla 
Frøsnapper. Filmen kommer i 3D i udvalgte biografer.

ANIMATION/
FAMILIEFILM 03/02

PREMIERE

Jack Black ho-
vedrollen som rejse-journalisten Lemuel Gulliver. Gulliver 
vil imponere sin redaktør og sejler derfor ud til Bermuda-
trekanten. Det bliver dog et eventyr ud over alle forvent-
ninger, da han havner på en ø befolket af ”lilleputterne”, 
som han tårner sig op over. Filmen kommer i 3D i udvalgte 

10/02
PREMIERE

TRAVElS

Det klassiske eventyr om Rapunzel bliver fortolket af Det klassiske eventyr om Rapunzel bliver fortolket af 
Walt Disney i en animeret familiefi lm. Den handler om Walt Disney i en animeret familiefi lm. Den handler om 
den langhårede Rapunzel, der er fanget i et tårn. Men da den langhårede Rapunzel, der er fanget i et tårn. Men da 
hun forelsker sig i en forbipasserende røver, må hun for hun forelsker sig i en forbipasserende røver, må hun for 

Dansk komedie om fi re charmerende drengerøve, der 
engang var de bedste barndomsvenner. Problemet er 

) er blevet politimand alt imens 
) og Timo 

) ikke altid kan fi nde ud af, hvad der er dit 
og mit - uanset om det er hurtige biler eller kærester. Af 

10/02
PREMIERE

03/0203/02
PREMIEREPREMIERE

A FROSNAPPER
Ole 

 populære børnebog. Filmen følger 
Victor, hans bedste ven Jakob, kusinen Clara og hunden 
Pølse, der prøver at lave verdens bedste cirkusnummer, 
men konstant må se sig tyranniseret af byens bølle Orla 

03/0203/02
PREMIEREPREMIERE

NÆSTE MÅNED

© Nordisk Film© Fox© Disney

© Disney

Alle for énGulliver’s travelsTo På Flugt
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TOMMERMAEND 
I VEGAS 2

BEASTlY

’Tømmermænd i Vegas 2’ er fortsættelsen til 2009-
komedien med Bradley Cooper, Zach Galifi anakis og 
Ed Helms. Denne gang er rollelisten blevet udvidet 
med Liam Neeson (Batman Begins) og Juliette Lewis 
(Old School).

KOMEDIE

’Beastly’ er en moderne udgave af historien om ’Skøn-
heden og Udyret’. Den har Alex Pettyfer i hovedrollen 
som en ung newyorkerfyr, der bliver transformeret til 
et hæsligt monster, da han forsøger at fi nde den ægte 
kærlighed. Vanessa Hudgens fra ’High School Musical 
1-3’ er pigen, der ser hans indre skønhed.

ROMANTIK/DRAMA

92,6%

667 stemmer

90,1%

76 stemmer

87,3%

108 stemmer

PIRATES OF
THE CARIBBEAN: 
I UKENDT 
FARVAND

Den fjerde fi lm i den populære serie om Jack Sparrow (Johnny 
Depp) er også den mest ventede på kino.dk til foråret. I fi lmen 
jagter Sparrow ungdommens kilde ved verdens ende. Filmen er 
uden Orlando Bloom og Keira Knightley, men med nye karak-
terer spillet af Penélope Cruz (Vicki Cristina Barcelona) og Ian 
McShane (Death Race). 

ADVENTURE 19/05
PREMIERE

26/05
PREMIERE

31/03
PREMIERE



74
kino.dk      december 2010 / januar 2011

7474747474

rigen mellem tv og bio har raset 
i 60 år. Slaget har bølget frem 

og tilbage, men substansen i sagen 
har været konstant: skal man se fi lm 
i biografen, hvor mennesker deler en 
oplevelse, eller skal man dyrke dem 
hjemme i stuen?
   Der har været perioder med våben-
hvile. Efterhånden var produktionsap-
pararet ejet af konglomerater, som 
kontrollerede alle platforme - bio, 
video, kabel og broadcast - og der 
syntes at herske fuldkommen fred. Så 
kom nettet med sine downloads. Det 
er nu biografernes overlevelseskrig. 
Og det foretrukne våben er 3D.
   Det var det også i 1950, da formatkri-
gen først blev erklæret. Biografdøden 
truede dengang, fordi tv trak kun-
derne hjem. For at lokke dem tilbage 
tilbød biograferne alt, hvad akvariet 
i stuen ikke kunne give: kæmpestort 
drama, strålende farver. Formater som 
Cinerama og TODD-AO kunne skabe 
fornemmelsen af en horisont. Endelig 
var der 3D, som i nogle sæsoner blev 
den varmeste ting siden farver og lyd.
   Arch Obelers ’Afrikas djævle’ (1952) 
var den første spillefi lm i 3D. Variety 
skrev: »The Oboler production is full 
of tricks devised to show off the pro-
cess, rather than to tell the screen 
story effectively.« Det blev ikke bedre 
i 3D-udgaven af Jack Arnolds ’Invasion 
fra Mars’ (1953).
   Man fi k hurtigt rigeligt af fænome-
net. Selv samtiden kunne se, at det var 
en misforståelse, når mainstreamfi lm 
som George Sidneys musical ’Kiss Me 
Kate’ (1953) og Alfred Hitchcocks ’Te-
lefonen ringer kl. 23’ (1954) blev tilfø-
jet 3D. Vi ser stadig de fi lm, men ikke 
for effekterne.
   

Problemet med 3D er selvsagt, at for-
men bliver vigtigere end historien. 
Man får en falsk forventning om visuel 
dybde, som ikke har noget med sagen 
at gøre. 3D hægtes på som en efter-
tanke i mange aktuelle produktioner. 
Ganske som man lagde primitiv lyd på 
de smukkeste billeder, da stumfi lmen 
døde. 
   Den bedste af de gamle produk-
tioner var ’Vokskabinettet’ (1953), 
en effektiv gyser af André de Toth. 
Den bedste nye 3D-fi lm er naturlig-
vis James Camerons ’Avatar’ (2009). 
Personligt foretrækker jeg 2D-kopien. 
For på ironisk vis kommer man dybere 
ind, hvis man fravælger briller og falsk 
perspektiv.
   Biograffi lmen fi k sit publikum til-
bage ved at fortælle andre og bedre 
historier. Nu er tv blevet stedet, hvor 
fortællinger som ’The Wire’, ’Lost’ og 
’Mad Men’ får lov at folde sig ud. Bio-
graferne satser igen på 3D, og denne 
gang har formatet bidt sig fast.
   Det kan ikke nægtes, at 3D kommer 
til sin ret, når det gælder animations-
fi lm. I ’Sammys store eventyr’ er der et 
bevægende øjeblik, hvor en skildpad-
deunge drejer som en kær lille kugle i 
luften. Den kan næsten ligge i hånden, 
og effekten er mere som holografi . På-
det-jævne fi lm løftes af 3D. I en vis for-
stand bliver de bedre.
    Det gør live action ikke. Alligevel 
kommer klenodierne ud én gang mere 
i 3D. Star Wars, Ringenes Herre, India-
na Jones. Så er der mere at hente i den 
forbedrede skarphed, som 2K og 4K-
formaterne tilbyder, når nyklassikere 
bliver restaureret. Det giver mening 
at gense ’The Godfather’ i 4K. 3D-ver-
sionen kan fans have i fred.

Problemet med 3D er 
selvsagt, at formen 
bliver vigtigere end 
historien.
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KLUMME-
SKRIBENT
ER BO GREEN 
JENSEN

Bo Green Jensen (f. 1955) er forfatter og film-
anmelder på Weekendavisen (siden 1981). Han 
har bl.a. skrevet bøgerne ’De 25 bedste film fra 
90erne’, ’Verdens 25 bedste film’ og ’De 25 
bedste danske film’ ud over en række essays og 
ungdomsbøger. Desuden medarbejder på ’Den 
Store Danske Encyklopædi’ fra 1994-2001. 
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DVD Julegave til alle

Se vores store udvalg af Blu-Ray fra 9995

DVD Julegave til alle
Vi har 10 x flere titler på lager end vores konkurrenter!

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

hos DVDCITY.dk

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

hos DVDCITY.dk

Se vores store udvalg af Blu-Ray fra 9995
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Friskbrygget, 

økologisk latte 
– og du får den på under et minut 

Café Latte

  22,-

Vi bruger kun frisk 
økologisk mælk 
og friskmalede 
hele økologiske bønner
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