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KURS
mOd dEt
UKEndtE!

ollywood er ikke ligefrem kendt som storle-
verandør af originale og uforudsigelse film. 

selvfølgelig er der talrige undtagelser, men ge-
nerelt kan man allerede ud fra filmens plakat pla-
cere titlen på sin rette hylde. har man tilmed set 
filmens trailer eller måske ligefrem en hel scene, 
ved man stort set, hvad man kan forvente af fil-
men og allerede forestille sig biljagten, kidnap-
ningen og skurkens uundgåelige endeligt.

ikke at det gør noget. en stor del af glæden ved 
film er, når forventningerne indfries uden ele-
menter af total overraskelse, fordi filmen rent 
faktisk holder, hvad den lover. månedens titler 
som ’superclásico’, ’kongens store tale’ og ’the 
eagle’ er bl.a. eksempler på bundsolidt filmhånd-
værk, hvor genren og stemningen netop kan be-
dømmes ud fra omslaget.

men det modsatte har også sine store fordele. 
det måtte jeg sande i midten af februar på årets 
filmfestival i berlin. flere gange sad jeg i en bio-
grafsal før forestillingens start uden den fjerne-
ste ide om filmen. i flere tilfælde havde jeg hver-
ken læst filmens omtale, hørt om instruktøren og 
skuespillerne eller sågar set en plakat for filmen, 
hvis denne overhovedet eksisterede på davæ-
rende tidspunkt.

resultatet var både fremragende og frygtelige 
filmoplevelser (heldigvis med overvægt af først-
nævnte), hvor film blev set på deres helt egne 
præmisser blottet for mine egne, forudindta-
gede tanker og ideer om filmen. egentlig vidste 
jeg det godt, men når man lever af at beskrive og 
præsentere filmtitler, ser man sjældent noget, 
man intet kendte til i forvejen.

sæt derfor kurs mod det ukendte i biografen. 
det kan lyde selvmodsigende, når man sidder 
med dette magasin i hånden, men prøv alligevel 
at springe bare én enkelt filmomtale over, drop 
traileren på www.kino.dk og gå i biografen alene 
på baggrund af filmens titel. det bliver garante-
ret en anderledes tur i mørket.

H

Søren Søndergaard 
Chefredaktør
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Mere rabat!Mere service! Mere sjov!

Mere sjov!

S-more
– mere service, mere rabat og mere sjov 
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Få meget mere af det hele med S-more.
S-togets gratis fordelsprogram

Fx Rabat på
bio- og teaterbilletter

S-more betyder meget mere af det hele. Mere sjov, mere service og mere 
rabat til dig, der kører med S-tog. Når vi fx siger mere sjov, så betyder det, 
at du foruden rabat på bio- og teaterbilletter også kan få rabat på koncerter 
og komme til eksklusive forpremierer. Tilmeld dig på dsb.dk/s-more
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Film til pygmæpriser
Vi har 10 x flere film på lager end vores konkurrenter!

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

Se vores store udvalg af Blu-Ray fra 6995

Komedie klassiker 
nu i Blu-ray / DVD (Combo)

pr.stk 9995
kun DVD 4995

15 discs
49995

14 discs
39995

21 discs
49995

4 discs
19995

62 discs
59995

25 discs
49995

19 discs
49995

Komplette tv-serier 

1 disc
999515 discs

39995
6 discs
19995

6 discs
14995

3 discs
29995

3 discs
29995

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

4 discs
9995

22 discs
59995
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InCEPtIOn-
hOld 
OvERtagER 
Batman
Christopher Nolan er i fuld gang med at 
caste til sin kommende Batman-film, ’The 
Dark Knight Rises’. Tom Hardy og Joseph 
Gordon Levitt er allerede ombord, og nu 
er en tredje Inception-stjerne klar til at 
besøge Gotham City. Der er tale om fran-
ske Marion Cotillard, der på trods af sin 
graviditet endeligt har bekræftet en rolle i 
det tredje og sidste Batman-eventyr. ’The 
Dark Knight Rises’ får premiere i juli 2012.

8

KEvIn 
COStnER 
I ny 
SUPERman?

rygtebørsen er i fuld gang i forbin-
delse med Zack snyders kommende 
’superman: man of steel’. nyeste 
skud på stammen er, at kevin costner 
skal have en rolle i filmen. rygterne 
vil vide, at han skal indtage rollen 
som Jonathan kent - supermans 
adoptivfar på Jorden. en endelig 
bekræftelse er ikke offentliggjort, 
men han står eftersigende højt på 
snyders liste over skuespillere. ’su-
perman: man of steel’ forventes at få 
premiere i december 2012, og rollen 
som superhelten spilles af henry 
cavill fra ’the tudors’.

henry cavill

haRRy POttER-
manUSKRIPtfORfattER 
Bag aKIRa-REmaKE
harry potter-manuskriptforfatteren steve kloves vil skrive en ameri-
kansk filmversion af manga-tegneserien/anime-filmen ’akira’. og high 
school musical-stjernen Zac efron er favorit til at spille hovedrollen 
som kaneda. ’akira’ foregår i et post-apokalyptisk tokyo, hvor cyber-
punkere og motorcykel-bøller hærger. et militær-projekt går galt og 
forvandler et af motorcykel-bandemedlemmerne til et overnaturligt 
væsen. der er endnu ingen premieredato på den amerikanske version.
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SEx and
thE CIty 3?
Selvom den tidligere omgang tøjskifte 
med pigerne fra ’Sex and the City’ ikke 
levede op til hverken anmeldernes, 
publikums eller studiernes (økonomiske) 
forventninger, er en ’Sex and the City 3’ 
måske på vej. Dette afslørede Sarah Jes-
sica Parker i et interview med Los Angeles 
Times. Parker tilføjer dog, at en treer 
næppe bliver aktuel nu, men måske om 
fem års tid. På det tidspunkt vil tøserne 
med de korte skørter tilsammen have 
rundet de 200 år… Gud ske tak og lov for 
Botox!

taylOR laUtnER I 
ny mIChaEl Bay-fIlm?
Et af de mere opsigtsvækkende samarbejder er under opsejling. Det forlyder nemlig, at 
Taylor Lautner, alias varulven Jacob Black fra Twilight-filmene, skal spille hovedrollen i en 
ny film af Michael ”Transformers” Bay. Fællesprojektet har endnu ingen titel, men Bay og 
hans filmselskab Platinum Dunes kalder det eftersigende en krydsning mellem ’Mr. & Mrs. 
Smith’ og ’Wanted’.

FILMBUZZ   marts 2011      kino.dk    

hARRy POTTER SOM 
KOmIKER  
den britiske skuespiller daniel 
”harry potter” radcliffe søger 
nye udfordringer. han er allerede 
blevet castet til genindspilningen 
af gyseren ’the Woman in black’, 
til krigsfilmen ’intet nyt fra vest-
fronten’. nu forlyder det, at han 
skal spille med i en ny komedie med 
titlen ’the amateur photographer’, 
instrueret af christopher monger. 
hvornår optagelserne går i gang 
vides ikke.
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a Channing Tatum medvirkede som ukrediteret kirkegænger i Steven 
Spielbergs ’war of the worlds’ (2005), var der nok ikke mange, der tro-

ede, han skulle blive hollywoods kommende blanding mellem Johnny Depp 
og Russell Crowe. Ikke desto mindre er den unge (altid utroligt veltræ-
nede) mand på vej til at overtage Depps rolle i filmatiseringen af serien 
’De unge strissere’ og giver den i denne måned gas som legionær i 
den Gladiator-lignende ’The Eagle’.

Tatum brugte sine unge år på militærskole og 
blev derefter accepteret på universitet via et 
Football-stipendie. Det var dog en anden 
sportsgren, der blev Tatums skæbne, 
nemlig dansen. Og selvom Tatum har 
indrømmet, at han førhen tjente 
penge som stripper, førte hans 
gode udseende og rytmesans 
ham til et respektabelt gen-
nembrud i ’Step up’ (2006). 

De sidste to år har Tatums 
karriere virkelig taget fat. 
Først med en hoved-
rolle i actionfimen 
’G.I. Joe: The Rise of 
Cobra’ (2009), dernæst 
som førsteelsker og 
titelkarakter i ’Dear John’ 
(2010). I fremtiden kan 
Tatums fans bl.a. se 
frem til Steven Soder-
berghs kommende 
thriller ’haywire’ og 
det romantiske drama 
’The wow’ sammen med 
Rachel McAdams.

FULDE NAVN: Channing 
Matthew Tatum

FøDT: den 26. april 1980 

STED: Alabama, uSA

HøjDE: 185 cm 

KÆLENAVN: Chan

HOBBY: Dyrker Kung Fu

MEDVIRKEDE OGSå I: Ricky 
Martins musikvideo til ’She Bangs’

GENNEMBRUD: Step up (2006)

AKTUEL I: The Eagle 

Hold øje med: 

D

Læs omtale af filmen ’The Eagle’ på side 29

Tatum tjente førhen 
penge som stripper

ChannIng
tatUm

kino.dk      marts 2011
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 twIlIght & haRRy POttER: 

DET NyE kulD
Kærlighedsfilm med et gotisk twist og fantasifulde, actionmættede 
universer. Det er, hvad teenagerne vil have! Men suk, ak, ve, Harry 
Potter-serien er ved  at nå sin finale, og selvom magien fra Twilight-
universet fortsætter lidt endnu, er Hollywood desperate efter en 
værdig arvtager. Her er et par bud …

I am nUmBER fOUR 
premiere Den 17. marTS
Det er jo altid skønt, når to smukke, unge, blonde 
mennesker forelsker sig… men desværre er Sarah 
(Dianna Agron) og John (Alex Pettyfer, der også 
snart spiller udyret i ’Beastly’) splittet af mere end 
almindelige teenageproblemer. John tilhører en 
overnaturlig samt jaget race, og Sarah er bare et 
helt almindeligt menneske! Science fiction-udgaven 
af Edward og Bella? 

REd RIdIng hOOd  
premiere Den 31. marTS
’Twilight’s Jacob Black har bevist, at ulve har sexap-
peal. Instruktøren bag den første Twilight-film 
har denne gang taget sig friheder overfor Grimm-
brødrenes gotiske univers og skabt en ny dragende 
kærlighedshistorie. En pige med en rød hætte er 
splittet mellem to smukke mænd, alt imens en var-
ulv raserer, og selveste Gary ” Sirius Black” Oldman 
ankommer til landsbyen. 

thE hUngER gamES 
forvenTeS i marTS 2012
Velkommen til spillet, hvor vinderen bliver rig og 
berømt, mens taberen dør. Schwarzenegger deltog 
i ’Sidste chance’ - det samme gjorde en flok japa-
nerne i Tarantinos favoritfilm ’Battle Royale’. Snart 
skal smukke teenagere kæmpe til døden i filmen 
over Suzanne Collins’ populære bogserie ’Døds-
spillet’ (anbefalet af selveste Stephenie ”Twilight” 
Meyer). Fanskaren er allerede omfattende. 

thE mORtal 
InStRUmEntS  
forvenTeS i 2012
’Dødens instrumenter’ er den danske titel på Cas-
sandra Cares bud på en bogserie omhandlende 
mere mellem himmel og jord tilsat teenagehor-
moner. Sandra Bullocks datter fra ’The Blind Side’, 
Lily Collins, skal spille den unge pige, der opdager, 
at hun tilhører en anderledes race, da hendes mor 
kidnappes af et mystisk bevinget væsen. 

tIdlIgERE
fORSOg På 
aRvtagERE: 
Eragon (2006)
Det gyldne kompas (2007)
Inkheart (2008)
City of Ember (2008)
Spiderwick-fortællingerne (2008)
Percy Jackson & Lyntyven (2010)

11
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REdaKtIOnEn På KInO.dK

POPUlæRt På www.KInO.dK 

’THE AdjusTmEnT BurEAu’ mEd mATT dAmon HAr prEmiErE i dEnnE månEd. 
HvilkEn dAmon-film Er dEn BEdsTE? og dEn værsTE?

tOP 10
MEST LÆSTE 
FILMpROFILER
1  alle for én 17 %

2  black swan 15 %

3  to på flugt 15 %

4  the tourist 10 %

5  hereafter 9 %

6  127 hours 8 %

7  true grit 7 %

8  easy a 7 %

9  den kæmpestore bjørn 6 %

10  the fighter 6 %

tOP 10
SøGEORD 
på KINO.DK
1  alle for én

2 never say never

3 to på flugt

4 black swan

5 easy a

6 true grit

7 the tourist

8 due date

9 oscar

10 Justin bieber

tOP 10
DE MEST LÆSTE 
NYHEDER I FEBRUAR
1  oscar 2011 
 - hvem håber du vinder? 23 %

2 kino.dk-magasinet 
 udkommer på ipad 11 %

3 preview 2011 
 - testosteron-film 11 %

4  fem fede smagsprøver 9 %

5  top 10: Westerns 9 %

6  trailer til ’X-men: 
 first class’ 9 %

7  preview 2011 
 - superheltefilm 8 %

8  preview 2011 - gysere 8 %

9  første kig på 
 Justin bieber-film 6 %

10 preview 2011 – tøsefilm 6 %

i fEBruAr

BEdsTE: 
true grit (2010)

værsTE:
the brothers grimm (2005)

BEdsTE: 
the talented mr. ripley (1999)

værsTE:
dogma (1999)

BEdsTE: 
the bourne ultimatum (2007)

værsTE:
ocean’s twelve (2004)

Søren 
Chefredaktør

Stine
Medredaktør

Daniel
Medredaktør
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Månedens 
brugeran-

Månedens 
brugeran-

”Jeg forstår ikke den hårde kritik fra medierne? (-; ’alle for 
én’ er da en super film! Jeg grinte op til flere gange under 
filmen, og det gjorde resten af salen også. skal snart ind og 
se den for 3. gang, og glæder mig :-d ’alle for én’ kan helt 
klart anbefales (-:
Af CHrisTEl, wup wup. / kino.dk-BrugEr

”handlingen er kaotisk og strengt taget også ligegyldig, 
for den er bare det stativ, som mick øgendahl har hængt 
sine utallige vittigheder op på (...) men på den anden side 
fordrer den skadefryden og det billige grin på samme måde 
som ’X factor’ og ’paradise hotel’, så den skal nok finde sit 
publikum.”
Af EBBE ivErsEn / BErlingskE

”nok bygger filmen på virkeligheden; det gør ’cinderella 
man’ også - her fungerer alt dog meget bedre, fordi den 
formår at formidle kulturens æstetiske sider, både gen-
nem filmkunst, men også på troværdig vis gennem filmens 
karakterer. her fejler ’the fighter’ i den grad, med den to-
talt mimikforladte og endimensionelle mark Wahlberg og 
måden filmens øvrige karakterer gør denne til handlingens 
omdrejningspunkt. sådan er filmen dømt til at fejle. tillige 
er boksescenerne ofre for elendig koreografi, og Wahlberg 
ligner, i ringen, en krydsning mellem honey monster og 
snurre snup. tak for kaffe – that’s all folks!”
Af mArCus / kino.dk-BrugEr

”troværdige miljøskildringer fra 
en nedslidt industriby, mange 
gode skuespilpræstationer samt 
ikke mindst en hulkindet, manisk
christian bale gør, at ’the fighter’ 
rammer lige i solar plexus på trods 
af, at den ikke just går nye veje.
Af HEnrik QuEiTsCH, 
EksTrA BlAdET

allE fOR én thE fIghtER

UDVALGTE 
ANMELDELSER FRA 

www.kiNo.Dk

BRUgERnE 
vS. anmEldERnE

13
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03/03
kongens store tale
Drama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

rango
Animation/Familiefilm . 18

let me in
Gyser/Drama . . . . . . . . . . . . . . . 19

big mommas:
like father, like son
Komedie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

mr. nice
Drama/Komedie . . . . . . . . . . 20

10/03
tamara dreWe
Komedie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

the rite
Gyser/Thriller . . . . . . . . . . . . . . .21

the adJustment 
bureau
Science fiction/
Romantik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

gnomeo & Julie   
Animation/Familiefilm . 23

17/03
monsters
Science fiction/Drama . . . 23

i am number four
Science fiction/
Teenagefilm . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24  

superclásico
Komedie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

mine eftermiddage 
med margueritte
Komedie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26  

le quattro volte
Drama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

24/03
the eagle
Action/Drama . . . . . . . . . . . . . . .27

venskab med fryns
Romantik/Komedie . . . . . . 28  

de kaldte hende
sarah
Drama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

31/03
i morgen da krigen
brød ud
Action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29  

get loW
Komedie/Drama . . . . . . . . . . . 29  

the Way back
Drama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

battle: los angeles
Action/Science fiction . . . 31  

red riding hood
Adventure/Romantik/
Thriller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

hop
Animation/Familiefilm ... 32

kino.dk tager forbehold for 
ændringer af premieredatoer.
Se en opdateret liste over 
premierefilm på 

WWW.kino.dk

kino.dk     marts 2011 pREMIEREOVERSIGT
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buzz-o-meter 
giv din vurdering på kino.dk

93,6%

912 stemmer

BUzz-O-mEtER

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

6 - Den film skal jeg bare se!
5 - Helt sikkert - jeg glæder mig!
4 - Hvorfor ikke, den ser god ud
3 - Jeg venter til den kommer på dvd
2 - Ikke lige min kop te
1 - Aldrig i livet!
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SE tRaIlERS
På dIn mOBIl
Du kan nu se trailers til udvalgte 
film i magasinet på din mobil. 
Når du ser en 2d-kode som 
nedenstående i en filmomtale kan 
du scanne koden, og se filmens 
trailer på din mobiltelefon. Hold 
derfor øje  med 2d-koderne, der i 
dette magasin er at finde på fem 
forskellige titler.

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

sådan gør du: 
 Du skal have adgang til internettet 
 på din mobil
•	Send	sms	med	ordet	TAG2GO	til	1220	
•	Du	modtager	en	sms	med	et	link	
•	Tryk	på	linket	for	at	downloade	
 programmet til din kameratelefon 
•	Åbn	programmet	på	din	telefon	
•	Hold	kameraet	op	foran	koden	og	vent	
•	Tryk	på	playknappen	og	
 se filmtraileren
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mellemkrigstidens England regerer kongen Geor-
ge V (Michael Gambon). Den oplagte efterfølger 

til tronen er sønnen Edward (Guy Pearce), mens den 
anden søn, George (Colin Firth), ikke ligefrem emmer 
af royal slagkraft. Han stammer og er usikker på sig 
selv, men da Edward vælger at abdicere, må George 
træde i karakter. Imens sætter hans kone (Helena 
Bonham Carter) ham i kontakt med en talepædagog 
(Geoffrey Rush). 

’Kongens store tale’ var nomineret til 12 Oscars, og 
især Colin Firth er blevet fremhævet for sit skuespil, 
som han også vandt en Golden Globe for. Hans 
hovedrollepræstation støttes af to erfarne skue-
spillere i birollerne, nemlig Helena Bonham Carter 
og Geoffrey Rush. Begge er kendt for eventyrlige 
blockbuster-serier, Harry Potter og Pirates of the 
Caribbean, men denne gang spiller de helt jordnære 
mennesker.

I

Kongens 
store tale
Prisvindede historisk 
drama med Colin Firth

kino.dk      marts 2011
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Se traileren lige nu 
på din mobiltelefon!
Læs mere på side 15 
om hvordan du gør.

DRAMA

land 
Storbritannien

produKtionSår 
2010

Spilletid 
118 min.

premiere

03-03

original titel
The King’s Speech

inStruKtØr 
Tom Hooper

SKueSpillere 
Colin Firth,
Helena Bonham Carter, 
Geoffrey Rush, 
Guy Pearce, Michael 
Gambon

A

86,9 %

395 stemmer
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39,-

DeliBag - sund, nøglehulsmærket fastfood
Nu introducerer 7-Eleven DeliBag. Med DeliBag behøver du ikke bruge tid på at lave lækker mad, 
for mesterkokken Frank Lantz har allerede stået i køkkenet i timevis. Så du på rekordtid kan få 
et måltid i en klasse for sig. Med alt hvad dertil hører. Mørt og smagfuldt kød, masser af sprøde 
grøntsager, ris/nudler etc. Alt du skal gøre er at varme retten i 5 minutter i mikroovnen, og så er 
frokosten eller aftensmaden klar. Er du på farten, kan du også få din DeliBag tilberedt i butikken. 
Prøv en DeliBag og få ordentlig mad i en fart, uden at gå på kompromis med hverken den gode 
smag eller sundheden, bare fordi det hele engang imellem skal gå lidt stærkt. T
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Nyhed
Vil du ha’ ordentlig mad i en fart?

K3_11_DeliBag annonce 208x280.indd   1 23/02/11   11.32
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produKtionSår 
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Spilletid 
107 min.

premiere

03-03
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Den uheldige kamæleon Rango lever et beskyttet 
liv som kæledyr men har en identitetskrise. Han 

vil egentlig bare gerne passe ind. Men hvor langt skal 
man gå for at opnå det mål? Ved et uheld havner han i 
den barske by Støv i den nordamerikanske ørken. Her 
i byen skiller han sig ud, og som byens nye sherif må 
han forsøge at udfylde sin nye rolle efter bedste evne.

Animationsfilmen ’Rango’ er instrueret af Gore Verbinski, der også har lavet 
de tre Pirates of the Caribbean-film. Johnny Depp, der er kendt som Kaptajn 
Jack Sparrow i netop Pirates-filmene, lægger stemme til Rango. Han bliver 
flankeret af Timothy Olyphant (Hitman), Bill Nighy (Operation: Valkyrie), Isla 
Fisher (Confessions of a Shopaholic) og Abigail Breslin (Little Miss Sunshine).
Filmen kan ses med både dansk og original tale.

rango
Øgle-animation med Johnny dePP

original titel
Rango

inStruKtØr 
Gore Verbinski

danSKe Stemmer
Casper Phillipsson, 
Lars Knutzon, 
Nils Bank-Mikkelsen, 
Jens Jørn Spottag

Se traileren lige 
nu på din 
mobiltelefon! 
Læs mere på side 15 
om hvordan du gør.

81,8 %

178 stemmer
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original titel
Big Mommas: Like 
Father, Like Son

inStruKtØr 
John Whitesell

SKueSpillere 
Martin Lawrence, Bran-
don T. Jackson, Jessica 
Lucas, Michelle Ang

land 
USA

produKtionSår 
2010

Spilletid 
116 min.

premiere

03-03

original titel
Let Me In

inStruKtØr 
Matt Reeves

SKueSpillere 
Chloe Moretz, Kodi 
Smit-McPhee, Richard 
Jenkins, Elias Korteas

et er en snefyldt vinter i New Mexico, 1983. 12-årige Owen (Kodi Smit-
McPhee) er en ensom dreng, som bliver ven med den mystiske nytilflyttede 

pige, Abby (Chloe Moretz). Abby er dog ikke en helt almindelig pige, men en 
vampyr. Pludselig sker der nogle bestialske mord i byen, som en politimand 
(Elias Koteas) skal undersøge.

Den svenske vampyrfilm ’Lad den rette komme ind’ var en af 2008s mest 
originale gysere. Matt Reeves’ (Cloverfield) ’Let Me In’ er et amerikansk remake 
af denne film, og den har to af tidens hotteste ungdomsskuespillere i hovedrol-
lerne. Kodi Smit-McPhee spillede over for Viggo Mortensen i ’The Road’ (2009), 
og Chloe Moretz delte øretæver ud i ’Kick-Ass’ sidste år.

BI-agenten Malcolm (Martin Lawrence) er ekspert i ud-
klædning og har før afsløret forbrydere ved at klæde sig 

ud som dame. Hans stedsøn Trent (Brandon T. Jackson) bliver 
vidne til et mord, og nu må både Malcolm og Trent trække 
i kvinde-kostume for at finde gerningsmanden. Det bringer 
dem til en skole for kvindelige artister, dansere og kunstnere.

De to første Big Momma’s House-film indspillede henholds-
vis 173 og 138 millioner dollars på verdensplan, så det er ikke 
underligt, at der nu kommer en treer. Martin Lawrence spiller 
selvfølgelig hovedrollen, som han også gjorde i de to første.

let Me in

Big MoMMas:
 liKe Father, liKe son 

remake aF den svenske vamPyr-
Film ’lad den rette komme ind’

den tredJe Big momma’s house-Film
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land 
USA

produKtionSår 
2011

Spilletid 
107 min.

premiere

03-03

Se traileren lige 
nu på din 
mobiltelefon! 
Læs mere på side 17 
om hvordan du gør.
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land 
Storbritannien

produKtionSår 
2010

Spilletid 
121 min.

premiere

03-03

original titel
Mr. Nice

inStruKtØr 
Bernard Rose

SKueSpillere 
Rhys Ifans, 
Chloë Sevigny, 
Crispin Glover, 
David Thewlis

hys Ifans spiller Howard Marks i den sande historie om en af tidernes største 
narkosmuglere. Han starter som en walisisk skoledreng, men udvikler sig til 

storbystudent og tågehoved.  Hans livsrejse førte ham først til universitetet i Ox-
ford, siden videre til Tyskland, London, Irland, Pakistan, Amsterdam, Thailand, Ibiza, 
Mallorca og USA - for til sidst at havne bag tremmer.

’Mr. Nice’ er instrueret af veteranen Bernard Rose, der står bag så forskellige film 
som gyseren ’Candyman’ (1992) og det biografiske drama ’Immortal Beloved’ (1994) 
med Gary Oldman. I ’Mr. Nice’ tager han også udgangspunkt i det biografiske, og 
Rhys Ifans, kendt fra ’Harry Potter og Dødsregalierne - del 1’, spiller titelpersonen.

i befinder os i en lille engelsk landsby, hvor den succesrige krimiforfatter 
Nicholas Hardiment (Roger Allam) og konen Beth (Tamsin Greig) driver 

et landsted, hvor aspirerende forfattere kan søge inspiration og få logi. En dag 
vender den tidligere grimme ælling Tamara Drewe (Gemma Arterton) tilbage til 
sin nu afdøde mors hus efter lang tid i London. Nu er hun ikke længere en stor-
næset, øretæveindbydende møgunge, men derimod en smuk, ung dame, der til 
manges skuffelse bliver romantisk involveret med en flot trommeslager (Dominic 
Cooper). Det fører til konflikter over hele linjen.

Rollen som Tamara Drewe spilles af stjernefrøet Gemma Arterton. Hun er bedst 
kendt for roller i den seneste James Bond-film ’Quantum of Solace’ (2008) og 
som prinsesse over for Jake Gyllenhaal i ’Prince of Persia: The Sands of Time’ 
(2010). Filmen er instrueret af Stephen Frears, som også stod bag den Oscarvin-
dende ’The Queen’ (2006). 

Filmen er en del af Filmportens program.

Mr. nice

taMara Drewe

atomFysiker, Pengehvidvasker, 
narkosmugler

Britisk komedie med Bond-BaBe

20
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original titel
Tamara Drewe

inStruKtØr 
Stephen Frears

SKueSpillere 
Gemma Arterton, 
Dominic Cooper,
Roger Allam, 
Luke Ewans

land 
Storbritannien

produKtionSår 
2010

Spilletid 
111 min.

premiere

10-03
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en unge Michael Kovak (Colin O’Donoghue) 
er ved at uddanne sig til præst i USA, men har 

svært ved at finde troen. Hans underviser og mentor 
Fader Matthew (Toby Jones) vælger at sende ham 
til Rom for at blive uddannet til eksorcist. Her bliver 
han taget under den erfarne, men utraditionelle  
eksorcist Fader Lucas’ (Anthony Hopkins) vinger. 
Men djævleuddrivelse er langt fra det, Michael 
troede, det ville være.

’The Rite’ er en thriller-gyser i stil med ’Eksorcisten’ 
fra 1973. Anthony Hopkins (Ondskabens øjne) følger  
i Max von Sydows fodspor som den erfarne eksorcist, 
men ’The Rite’ er modsat klassikeren baseret på 
såkaldt virkelige begivenheder. Svenske Mikael 
Håfström er kendt for sin glimrende Jan Guillou- 
filmatisering ’Ondskab’ fra 2003 og Hollywood-
filmen ’Afsporet’ fra 2005.

D

land 
USA

produKtionSår 
2011

Spilletid 
114 min.

premiere

10-03

original titel
The Rite

inStruKtØr 
Mikael Håfström

SKueSpillere 
Anthony Hopkins, 
Colin O’Donoghue, 
Rutger Hauer, 
Toby Jones

GyseR/thRilleR

Se traileren lige 
nu på din mobil-
telefon! 
Læs mere på side 15 
om hvordan du gør.

the rite
anthony hoPkins i eksorCist-gyser 

læs om ’ondskabens 
Øjne’ på side 46

79 %

121 stemmer
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the
aDjustMent 
Bureau styrer vi vores 

egen skæBne?

Se traileren lige nu 
på din mobiltelefon! 
Læs mere på side 15 om 
hvordan du gør.
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avid Norris (Matt Damon) står til at blive valgt ind i senatet, 
da han møder den smukke balletdanser Elise Selas (Emily 

Blunt). Romancen opstår mellem de to, alt imens et magtfuldt 
bureau lægger planer for at holde dem adskilt. Mod disse odds 
må David enten give slip på Elise og acceptere sin forudbestem-
te skæbne eller tage kampen op for at ændre fremtiden.

’The Adjustment Bureau’ er baseret på en novelle af Philip K. 
Dick, der tidligere har lagt romanforlæg til ’Minority 
Report’, ’Blade Runner’ og ’Total Recall’. I hovedrollerne finder vi 
Matt Damon (Bourne-trilogien) og Emily Blunt (The Devil Wears 
Prada), og filmen er instrueret af debutanten George Nolfi, der 
tidligere har skrevet manuskript til Damon-filmene ’Ocean’s 
Twelve’ (2004) og ’The Bourne Ultimatum’ (2007).

D
land 
USA

produKtionSår 
2011

Spilletid 
105 min.

premiere

10-03

original titel
The Adjustment Bureau

inStruKtØr 
George Nolfi

SKueSpillere 
Matt Damon, 
Emily Blunt, 
John Slattery,
Terence Stamp

79,9 %

133 stemmer
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original titel
Monsters

inStruKtØr 
Gareth Edwards

SKueSpillere 
Whitney Able, 
Scott McNairy

land 
USA

produKtionSår 
2011

Spilletid 
84 min.

premiere

10-03

original titel
Gnomeo & Juliet

inStruKtØr 
Kelly Ashbury

danSKe Stemmer 
Mikkel Hansen, 
Maria Lucia, 
Ditte Hansen, 
Kjeld Nørgaard

avenisserne Gnomeo og Julie har lige så mange udfordringer som deres 
næsten-navnesøskende Romeo og Julie, da de bliver fanget i midten af en 

fejde mellem naboer. Men til forskel fra Shakespeares klassiske skuespil er der 
her både tale om lyserøde plastikflamingoer og kapløb med plæneklippere.

’Gnomeo & Julie’ er produceret af Disneys studier og er en animationsfilm for 
hele familien. Filmen er instrueret af manden bag ’Spirit: Hingsten fra Cimarron’ 
(2002) og ’Shrek 2’ (2004). Den vises udelukkende med dansk tale.

or seks år siden opdagede NASA en mulig fremmed livsform i vores solsystem. 
En sonde blev sendt ud i rummet for at indsamle en prøve til forskning, men 

den styrtede på vejen tilbage til Jorden ned over Centralamerika. Snart herefter 
udviklede en ny livsform sig på grænsen mellem Mexico og USA, hvilket blev klas-
sificeret en ”smittezone”, som den amerikanske turist Samantha (Whitney Able) 
og fotojournalisten Andrew (Scott McNairy) må krydse for at komme fra Mexico 
til USA.
 
Science fiction-filmen ’Monsters’ er skabt på et minimalt budget og satser på 
intens realisme. Filmen minder på dette punkt om ’Cloverfield’ fra 2007, men er 
samtidig helt sin egen. Debuterende instruktør Gareth Edwards er primært kendt 
som special effects-troldmand på diverse tv-film og dokumentarer, og han har 
modtaget filmpriser for både instruktion og visuelle effekter.

gnoMeo 
& julie

Monsters
reJsen gennem smittezonen
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AniMAtion/FAMilieFilM

land 
Storbritannien

produKtionSår 
2010

Spilletid 
94 min.

premiere

17-03

havenisser i disney-Film

læs top 10 over
 besøg fra rummet 

på side 38

77,6 %

75 stemmer
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ohn (Alex Pettyfer) er en helt speciel teenager, 
der gemmer sin egentlige identitet for at 
passe ind med gymnasiets øvrige elever. Men i 

virkeligheden tilhører han en race af supervæsner, 
der besidder overnaturlige kræfter, men som også 
er jaget af dødsensfarlige fjender. Tre som ham er 
allerede blevet dræbt - han er nummer fire.

’I Am Number Four’ har elementer fra både 
’Twilight’ til ’X-Men’, og med Alex Pettyfer i ho-
vedrollen, der spillede Alex Rider i ’Stormbreaker’ 
(2006) har filmen en erfaren filmhelt. Instruktøren 
D. J. Caruso er bedst kendt for sin Hitchcock-
inspirerede thriller ’Disturbia’ (2007).

J
land 
USA

produKtionSår 
2011

Spilletid 
110 min.

premiere

17-03

original titel
I Am Number Four

inStruKtØr 
D. J. Caruso

SKueSpillere 
Alex Pettyfer, 
Timothy Olyphant, 
Kevin Durand, 
Dianna Agron

science Fiction/
teenAGeFilM

Se traileren 
lige nu på din 
mobiltele-
fon! Læs mere 
på side 15 om 
hvordan du gør.

i aM
nuMBer Four
sCienCe FiCtion For ungdommen

i aM nuMBer Four 
på www.Kino.DK
på www.kino.dk kan du hver dag 
deltage i konkurrencer om lækre 

præmier fra filmen. og du kan
bladre om på side 35 og vinde 

biografbilletter til 
’i am number four’.

82,4 %

208 stemmer
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0-årige Christian (Anders W. Berthelsen) er ved 
at gå konkurs med sin vinforretning. Han har i 

det hele taget ikke styr på særlig meget. Hans kone 
Anna (Paprika Steen) er skredet efter at have mødt 
stjernefodboldspilleren Juan Diaz (Sebastián Esteva-
nez). Hun arbejder nu som succesrig fodboldagent 
og lever i sus og dus i Buenos Aires. Christian vil ikke 
skrive under på skilsmissepapirerne, så impulsivt 
hopper han på en flyver til Buenos Aires med parrets 
16-årige søn.

’SuperClásico’ refererer til det betydningsfulde, 
lokale fodboldopgør mellem Boca Juniors og River 
Plate, men har også vin og kvinder som sit omdrej-
ningspunkt. Ole Christian Madsen instruerer sin 
første film siden mega-hittet ’Flammen & Citronen’ 
i 2007, og Anders W. Berthelsen (Kongekabale) og 
Paprika Steen (Applaus) spiller hovedrollerne.

4

land 
Danmark

produKtionSår 
2011

Spilletid 
99 min.

premiere

17-03

original titel
SuperClásico

inStruKtØr 
Ole Christian Madsen

SKueSpillere 
Anders W. Berthelsen, 
Paprika Steen, 
Jamie Morton, 
Sebastián Estevanez

KoMeDie

Se traileren lige nu på din 
mobiltelefon! Læs mere på 
side 15 om hvordan du gør.

superclásico
komedie aF manden Bag ’Flammen & Citronen’

læs interview med 
ole Christian madsen 

på side 34

77,7 %

79 stemmer
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land 
Frankrig

produKtionSår 
2011

Spilletid 
81 min.

premiere

17-03

original titel
La tete en friche

inStruKtØr 
Jean Becker

SKueSpillere 
Gérard Depardieu, 
Gisèle Casadesus, 
Patrick Bouchitey, 
Sophie Guillemin

ermain (Gérard Depardieu) er et stort, firskårent brød af en arbejdsmand, 
som efter dagens dont søger sjælefred ved at tælle duer i den lokale park. 

Her møder han den 95-årige Margueritte (Gisèle Casadesus), som øser visdom og 
positivitet af sig, hvilket den mere negativt indstillede Germain nyder godt af. Da 
ydre omstændigheder ripper op i deres varme hverdagsramme, tvinges Germain til 
handling for at bestemme retningen på sit liv.

I hjemlandet solgte filmen 1,2 millioner billetter. Instruktør Jean Becker debuterede 
helt tilbage i 1961, men kendes i Danmark formentlig bedst for sin Guldpalme-
nominerede ’Den dødelige sommer’ fra 1983 med Isabelle Adjani. Gérard Depardieu 
behøver næsten ingen nærmere introduktion - han har været med i over 180 film, 
bl.a. ’Spurven: La vie en rose’ (2006) og de tre Asterix-film.

n gammel gedehyrde bor på hans sidste dage i en stille middelalderlig 
landsby, der ligger højt på toppen af Calabrias bjerge, i den sydligste del 

af Italien. Han opdrætter geder på steder, hvor mange andre landsbyboer for 
længst er fraflyttet. Han er syg og tror på, at han kan finde sin medicin i det 
støv, der samler sig på kirkegulvet, og som han drikker i sit vand hver dag. Et nyt 
gedekid kommer til verdenen. Vi følger dets første usikre skridt, dens første lege, 
indtil den har samlet nok styrke til at komme på græs. 

’Le Quattro Volte’ er et poetisk billede af omdrejningspunkter i livets cyklus, na-
turen og de ubrudte traditioner, der finder sted. Det er instruktør Michelangelo 
Frammartinos anden film som spillefilmsinstruktør efter ’Il dono’ i 2003. 

Mine eFterMiDDage 
MeD Margueritte 

le Quattro 
Volte
Poetisk, italiensk Film
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land 
Italien

produKtionSår 
2010

Spilletid 
88 min.

premiere

17-03

original titel
Le quattro volte

inStruKtØr 
Michelangelo 
Frammartino

SKueSpillere 
Giuseppe Fuda, 
Bruno Timpano, 
Nazareno Timpano

Fransk komedie med
gérard dePardieu



i er i år 140 e.Kr. Den romerske soldat Marcus 
Aquila (Channing Tatum) drager fra Rom til 

Skotland for at undersøge, hvorfor den niende legion, 
med hans far i spidsen, forsvandt sporløst 20 år forin-
den. Sammen med sin britiske slave Esca (Jamie Bell) 
drager Marcus mod nord for at ære sin fars minde, 
bekæmpe vilde stammer og generobre den niende 
legions fortabte guldemblem, The Eagle of the Ninth.

’The Eagle’ er en film i samme tradition som ’Gla-
diator’ (2000), og i hovedrollen finder vi et af Hol-
lywoods hotteste stjernefrø, Channing Tatum. Ham 
lærte vi for alvor at kende i actionfilmen ’G.I. Joe: The 
Rise of Cobra’ og kærlighedsdramaet ’Dear John’. 
Jamie Bell (Billy Elliot) og Mark Strong (Sherlock 
Holmes) er også med. Filmen er instrueret af Kevin 
Macdonald - manden bag den Oscarvindende ’The 
Last King of Scotland’ (2006).

V

land 
USA

produKtionSår 
2011

Spilletid 
114 min.

premiere

24-03

original titel
The Eagle

inStruKtØr 
Kevin Macdonald

SKueSpillere 
Channing Tatum, 
Mark Strong, 
Jamie Bell, 
Donald Sutherland

Action/DRAMA

the eagle
den nye ’gladiator’?

Se traileren 
lige nu på 
din mobil-
telefon! 
Læs mere på 
side 15 om 
hvordan du gør.
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dam (Ashton Kutcher) bliver mildest talt oprevet, da han opdager, at hans 
ekskæreste går i seng med hans far. Han søger trøst hos sin veninde Emma 

(Natalie Portman), og uventet ender de to med at dyrke sex. De vil egentlig ikke 
være kærester og forsøger at holde deres venskab på et udelukkende fysik plan, 
men efterhånden finder de ud af, at de ønsker noget mere.

’Venskab med fryns’ røg direkte ind på 1. pladsen i USA’s biografer, hvilket nok 
skyldes de to attraktive hovedroller, Ashton Kutcher (Just Married) og Natalie 
Portman (Black Swan), og det faktum, at de dyrker en del sex i filmen. Rutinerede 
Ivan Reitman (Ghostbusters-filmene) står bag kameraet.

’De kaldte hende Sarah’ spiller Kristin Scott Thomas en amerikansk journalist, 
der optrevler historien om den jødiske pige Sarah, som under 2. Verdenskrig 

låser sin bror inde i et skab, for at beskytte ham, uden at ane at hun kort efter 
bliver sendt til en fangelejr med nøglen.

Kristin Scott Thomas er en af de få skuespillere, der mestrer engelsk 
og fransk på højt niveau. Hun har været med i store Hollywood-

film som ’Den engelske patient’ (1996) og populære franske 
perler som ’Jeg har elsket dig så længe’ (2008). Over for 

hende finder vi Niels Arestrup, der trods sit danskklingende 
navn er franskmand, og ham så vi senest herhjemme i den 
anmelderroste ’Profeten’ (2009).

VensKaB 
MeD Fryns

De KalDte 
henDe sarah

i seng med natalie Portman 
og ashton kutCher

Fransk drama med 
kristin sCott thomas

©
 scanbox

DRAMA

original titel
Elle s’appelait Sarah

inStruKtØr 
Gilles Paquet-Brenner

SKueSpillere 
Kristin Scott Thomas, 
Niels Arestrup, 
Mélusine Mayance, 
Aidan Quinn

land 
Frankrig

produKtionSår 
2010

Spilletid 
111 min.

premiere

24-03

RoMAntiK/KoMeDie

original titel
No Strings Attached

inStruKtØr 
Ivan Reitman

SKueSpillere 
Natalie Portman, 
Ashton Kutcher, 
Kevin Kline, 
Cary Elwes

land 
USA

produKtionSår 
2011

Spilletid 
108 min.

premiere

24-03
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DRAMA

original titel
Get Low

inStruKtØr 
Aaron Schneider

SKueSpillere 
Robert Duvall, 
Sissy Spacek, 
Bill Murray, 
Lucas Black

land 
Australien

produKtionSår 
2010

Spilletid 
103 min.

premiere

31-03

original titel
Tomorrow, When the 
War Began

inStruKtØr 
Stuart Beattie

SKueSpillere 
Caitlin Stasey, 
Rachel Hurd-Wood, 
Lincoln Lewis, 
Deniz Akdeniz

ymnasieeleven Ellie (Caitlin Stasey) tager på en campingtur sammen med 
barndomsvennen Corrie (Rachel Hurd-Wood), hendes kæreste Kevin (Lin-

coln Lewis), naboen Homer (Deniz Akdeniz) og fire andre venner. Teenagerne kø-
rer op i bjergene og vandrer til en fjern dal, som de lokale kalder ”Helvede”. Om 
natten vågner Ellie op ved lyden af jetfly, som de andre mener, er en militærøvel-
se. Da vennerne vender hjem, finder de husene efterladte, og fra en bakke kan de 
se byens indbyggere og deres forældre forsamlet og bevogtet af soldater.

’I morgen da krigen brød ud’ er Australiens største filmsucces i 2010. Den er 
baseret på en roman af John Marsden, og selvom rollelisten består af primært 
ukendte skuespillere, er Rachel Hurd-Wood et kendt ansigt fra film som 
’Parfumen’ (2006) og ’Dorian Gray’ (2009).

obert duvall spiller Felix Bush, en sur, gammel eneboer, som indbyggerne i den 
lille, støvede landsby i 1930ernes tennessee egentlig ikke kan lide. de har alle 

mulige historier om ham, bl.a. at han er morder. en dag opsøger han den lokale 
bedemand Frank (Bill murray), der skal iscenesætte en begravelsesfest for Felix - 
selvom han er i live. På den måde kan han få at høre, hvad indbyggerne har at sige 
om ham og ad den vej selv give sin version af sandheden.

dramaet ’get low’ samler tre garvede skuespillere, som hver især har sat deres 
præg på filmhistorien. robert duvall var suveræn i de to første godfather-film, sissy 
spacek modtog en oscar for sin præstation i ’in the Bedroom’ (2001), og Bill murray 
fik stor ros for rollen i ’lost in translation’ (2003). aaron schneider spillefilmsdebu-
terer med ’get low’, men han er kendt som filmfotograf på bl.a. ’titanic’ (1997).

i Morgen Da 
Krigen BroD uD

get low

australsk dommedagsFilm

BegravelsesFest For en levende mand

Action

land 
USA

produKtionSår 
2009

Spilletid 
100 min.

premiere

31-03
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talin regerer med hård hånd i Sovjetunionen, 
og mange uheldige mennesker, der er mod-

standere af systemet, bliver holdt fanget i lejrer i 
Sibirien. Blandt disse er amerikaneren Smith (Ed 
Harris), der sammen med andre fanger vælger at 
flygte fra lejeren. For at undslippe kommunismen 
må fangerne vandre over 6400 km i bidende 
kulde, farefuldt klippeterræn og brandvarm ørken.

’The Way Back’ er baseret på virkelige hændel-
ser og er instrueret af Peter Weir, manden bag 
’Master & Commander: The Far Side of the World’ 
(2003). Ed Harris (Et smukt sind) spiller en af 
hovedrollerne sammen med Jim Sturgess (Across 
the Universe), Colin Farrell (In Bruges) og Saoirse 
Ronan (The Lovely Bones).

S

the way BacK
autentisk drama med ed harris og Colin Farrell

land 
USA

produKtionSår 
2010

Spilletid 
133 min.

premiere

31-03

original titel
The Way Back

inStruKtØr 
Peter Weir

SKueSpillere 
Ed Harris, 
Jim Sturgess, 
Saoirse Ronan, 
Colin Farrell, Mark Strong

DRAMA
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et er sergent nantz’ (aaron eckhart) sidste dag 
som marinesoldat. uden at vide hvorfor bliver 

han og en deling soldater sendt til los angeles, hvor 
rumvæsner har invaderet kystområdet og slår alle 
på stranden ihjel. delingen skal nu hjælpe så mange 
overlevende som muligt i kampen mod den ukendte 
fjende.

’Battle: los angeles’ kan beskrives som en blanding 
af ’saving Private ryan’ (1998) og ’independence 
day’ (1994) med sine håndholdte actionscener og 
storladne ruminvasion. aaron eckhart spiller hoved-
rollen i filmen, og de fleste kender ham nok fra ’the 
dark knight’ (2008) i rollen som two-Face. derudover 
finder vi stærke kvindelige skuespillere som michelle 
rodriguez (avatar) og Bridget moynahan (i, robot).

D

land 
Danmark

produKtionSår 
2011

Spilletid 
116 min.

premiere

31-03

original titel
Battle: Los Angeles

inStruKtØr 
Jonathan Liebesman

SKueSpillere 
Aaron Eckhart, 
Michelle Rodriguez, 
Bridget Moynahan, 
Ne-Yo

Action/science Fiction

Se traileren 
lige nu på din 
mobiltelefon! 
Læs mere på 
side 15 om 
hvordan du gør.

Battle:
los angeles

invasion Fra rummet
88 %

173 stemmer
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produKtionSår 
2011

Spilletid 
Afventer

premiere

31-03

original titel
Red Riding Hood

inStruKtØr 
Catherine Hardwicke

SKueSpillere 
Amanda Seyfried, 
Gary Oldman, 
Shiloh Fernandez, 
Max Irons, Billy Burkealerie (Amanda Seyfried) bor i en middelalderlandsby, 

og er forelsket i en fattig skovhugger (Shiloh Fernandez), 
selvom hendes familie helst ser, at hun gifter sig med den 
velhavende Henry (Max Irons). I årevis har Valeries landsby 
opretholdt en våbenhvile med en berygtet varulv, som brydes, 
da Valeries storesøster bliver myrdet. Byen tilkalder derfor 
den berømte varulvejæger Fader Solomon (Gary Oldman) for 
at dræbe ulven...

’Red Riding Hood’ er med Amanda Seyfried (Letters to Juliet, 
Dear John) i titelrollen og er løst baseret på Grimms eventyr 
om Rødhætte og ulven. Catherine Hardwicke, som stod bag 
den første Twilight-film, har instrueret, og historien om for-
budt kærlighed kan da også sammenlignes med den populære 
vampyrserie.

istorien i ’Hop’ begynder, da den arbejdsløse drivert Frede (James Marsden) 
kører Påskeharen over ved et uheld med sin bil. Frede må nu tage sig af 

Påskeharen, indtil han er blevet frisk igen, selvom den dog ikke er verdens nem-
meste patient.

Den animerede familiefilm er instrueret af Tim Hill, som også instruerede ’Alvin 
og de frække jordegern’ (2007). Ligesom Alvin er ’Hop’ en blanding af animation 
og realfilm. James Marsden er kendt fra ’X-Men’ (2000) som superheltegruppens 
leder Cyclops og som prins i ’Fortryllet’ (2007). ’Hop’ er produceret af folkene 
bag ’Grusomme Mig’ (2010). Filmen får udelukkende premiere med dansk tale.

reD riDing hooD

hop
Påskeharen På eventyr

©
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land 
USA

produKtionSår 
2011

Spilletid 
88 min.

premiere

31-03

original titel
Hop

inStruKtØr 
Tim Hill

danSKe Stemmer 
Christian Fuhlendorff, 
Lars Brygmann, 
Peter Zhelder, 
Martin Gries

mØrkt eventyr Fra instruktØren 
aF ’twilight’

AniMAtion/FAMilieFilM

ADventuRe/RoMAntiK/
thRilleR

Se traileren lige 
nu på din 
mobiltelefon! 
Læs mere på side 15 
om hvordan du gør.

76 %

182 stem
m

er



animationsfilmen ’Hop’ er en familiefilm om påskeharen, der ved et uheld bliver 
kørt over af den arbejdsløse frede. frede må nu tage sig af påskeharen, som dog 
viser sig at være en lidt besværlig patient. i forbindelse med filmens premiere 
den 31. marts udlodder vi 10 x 2 fribilletter til filmen samt 10 x 1 kilo matador 
mix. deltag i konkurrencen ved at svare rigtigt på følgende spørgsmål:

‘i am number four’ er en science 
fiction/actionfilm om teenage-
ren John, der besidder overna-
turlige evner og er på flugt fra 
mystiske kræfter, der forsøger at 
slå ham ihjel. i forbindelse med 
filmens premiere den 17. marts 
udlodder vi 10 x 2 ’i am number 
four’-fribilletter. deltag i 
konkurrencen ved at svare 
rigtigt på følgende spørgsmål:

Hvad hedder manden, 
der får Påskeharen
som patient?

D. freddy
E. frede
F. frederik

Svaret skal være modtaget
senest den 27. marts 2011

Hvem spiller hovedrollen 
som teenageren John i
’I Am Number Four’? 

A. taylor lautner  
B. alex pettyfer
C. Channing tatum

Svaret skal være modtaget
senest den 27. marts 2011

VinD FriBilletter 
til FilMen ’hop’ 
- oG ét Kilo MAtADoR Mix!

VinD FriBilletter 
til  ‘i aM nuMBer Four’!

det koster 5 kr. pr. sms + alm. trafiktakst at deltage – beløbet trækkes via dit telefonabonnement eller taletidskort. 
der er 14 dages fortrydelsesret på sms (se www.unwire.dk/fr). du kan deltage max 3 gange pr. dag. vinderne får direkte besked pr. sms

KonKurrenCe

KonKurrenCe

Send en sms til  1225 

med et af følgende svar:

Kino D   Kino E    Kino F

Send en sms til  1225 
med et af følgende svar:

Kino A   Kino B   Kino C
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Vin, kærlighed, kvinder og fodbold. Ole Christian 
Madsens nye komedie med Anders W. Berthelsen 
og Paprika Steen, handler om fire essentielle grunde 
til at leve livet. Vi mødte den 44-årige instruktør i Berlin. 

 SuperClásico

dansker
på udebane
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le Christian Madsen er på årets 
Berlinale som jurymedlem i Shoo-

ting Stars, der hvert år kårer Europas ti 
største skuespillertalenter. Dagen efter 
pressemødet, hvor danske Pilou Asbæk 
blev præsenteret som én af de kommende 
stjerner, møder vi instruktøren i et råkoldt 
Berlin på et femstjernet hotel over kaffe og 
mineralvand - milevidt fra hans nyeste film, 
’SuperClásico’, der har Malbec-vine og ikke 
mindst Argentina som sit solbeskinnede 
omdrejningspunkt.

’SuperClásico’ er din første film siden 
’Flammen og Citronen’. Det er et stort 
spring fra krigsdrama til komedie.
”Jeg tog en beslutning, da jeg gik ud fra 
Filmskolen - at jeg ville lave forskellige film 
i forskellige genrer og samtidig holde fast 
i en kerne af noget, jeg gerne vil fortælle. 
Og det har jeg så prøvet. Da jeg gik fra 
at lave tv-serien ’Edderkoppen’ til at lave 
’En kærlighedshistorie’, sagde folk også, 
at det var et kæmpestort spring, men 
det var egentlig ikke så stort,” fortæller 
instruktøren, der tydeligvis er vant til at 
svare på spørgsmålet. ”Jeg ser hver film 
gennem dens egen optik, og jeg lavede 
’SuperClásico’, fordi jeg ville have en mere 
munter tone i mit liv. Det betød, at jeg var 
nødt til at lave en film, der havde et andet 
syn på livet. Du griner meget mere, når du 
laver komedie, end når du laver ’Flammen 
og Citronen’. Presset er mindre, og du kan 
slippe kræfterne fri. Det er selvfølgelig 
også mindre forpligtende. Hvis du forsøger 
at sætte ny optik på Danmarks rolle under 

besættelsen, stikker du hånden i en hvep-
serede. Jeg vil gerne gøre det igen, men 
først efter et godt stykke tid.
Med ’Flammen og Citronen’ skabte Ole 
Christian Madsen den største danske 
publikumssucces i mange år. Budgettet var 
rekordhøjt, og med modstandsbevægelsen 
under 2. Verdenskrig som emne var dybde-
gående research i alle afskygninger påkræ-
vet. Det er nu tre år siden, og skiftet til en 
mere afslappet genre giver god mening. 

Men hvorfor placere en dansk komedie i 
Argentina af alle steder? 
”Argentina har den perfekte kombination 
af passion og fodbold. Det er også tilstræk-
keligt anderledes til, at man kan placere 
en middelklassedansker i midten af hele 
malstrømmen. Derfor blev det Argentina. 
Jeg havde kun været der en gang i forvejen, 
men nu er jeg virkelig blevet passioneret 
optaget af landet. Det var en personligt 
meget frigørende proces at optage filmen 
dernede.”

Agentinsk talent
Udover geografien er et særligt træk ved 
’SuperClásico’ de argentinske birolle-skue-
spillere, der burde gøre Argentina lige så 
berømt for sine skuespillere som for evnen 
til at levere verdensberømte fodboldstjerner.  

”Argentinerne var jo skønne og optaget af 
filmen på en fantastisk varm og rørende 
måde. For det første ser de jo godt ud. For 
det andet er de stolte, som argentinere 
er, og der brænder en ild for at ville gøre 
det virkelig godt - de var virkelig på. Det 
var deres første internationale film, og vi 
havde en fantastisk proces. Det har været 
en ubetinget fornøjelse med de argentin-
ske skuespillere,” lyder det begejstret fra 
Ole Christian Madsen, der altså ikke var 
igennem en castingproces på 500-600 
skuespillere forgæves. Og så er den ene 
skuespiller en berømthed i Argentina. 
”Fodboldstjernen Juan Diaz, der bliver 
spillet af Sebastián Estevanez, er faktisk en 
stor soap-stjerne fra tv. ’SuperClásico’ er 
hans første film nogensinde, men han har 
spillet med i over 800 afsnit af en tv-serie.”

Foto ShAziA KhAn / SAnDREW METROnOME 
oRD SØREn SØnDERGAARD

O

Jeg lavede ’SuperClásico’, 
fordi jeg ville have en mere 
munter tone i mit liv.”

©
 Robin Skjoldborg



Instruktør på udebane?
De mange ukendte ansigter, der flankerer 
Anders W. Berthelsen og Paprika Steen i 
’SuperClásico’, medvirker til en anderle-
des dansk film, hvor kendte skuespillere 
ikke dukker op i hver eneste lille rolle. 
Noget som danske film ellers har for vane. 
Andre elementer som de sydamerikanske 
himmelstrøg og ægte optagelser fra Boca 
Juniors hjemmebane, La Bombonera (”Vi 
er det første filmhold der får lov til at filme 
inde på grønsværen, og da fodbold betyder 
meget for mig, var det vigtigt, at vi havde 
den form for autenticitet.”), bidrager også 
til en mere usædvanlig dansk komedie. Og 
så var den næsten aldrig blevet lavet.

”Det tog rigtig lang tid at få filmen finan-
sieret. Man tvivlede på, om jeg overho-
vedet kunne lave en komedie,” smiler 
instruktøren, der til gengæld har takket nej 
til film i Hollywood ovenpå succesen med 
’Flammen og Citronen’, og fortsætter: ”Jeg 
laver film så godt, som jeg kan, og ’Super-
Clásico’ har allerede givet mig meget. Det 
har været en stor oplevelse at lave den, og 
jeg har opdaget nye sider af mig selv. Og 
jeg håber jo, at folk tager imod filmen, så 
den også får et liv for andre end bare mig 
selv. Man skal jo ikke kun lave film for sin 
egen skyld - film skal ses af et publikum.

  marts 2011      kino.dk    INTERVIEW - OLE CHRISTIAN MADSEN
35

Jeg lavede ’SuperClásico’, 
fordi jeg ville have en mere 
munter tone i mit liv.”

Man skal jo ikke 
kun lave film for sin 
egen skyld - film skal 
ses af et publikum.”

Læs mere 
om filmen 
på side 25

”SuperClásico” er beteg-
nelsen for fodboldkampen 
mellem Boca Juniors og River 
Plate, to rivaliserende hold 
fra Buenos Aires. Med lidt 
god vilje er kampen en ar-
gentinsk pendant til Old Firm 
(mellem Celtic og Glasgow 
Rangers) og det såkaldte 
New Firm (FC København vs. 
Brøndby). The Observer har 
tidligere kåret SuperClásico 
til nr. 1 over sportsbegiven-
heder, man skal opleve,
før man dør.

”SuperClásico”

’SuperClásico’ 
har biograf-
premiere 
den 17. marts
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1. E.t.: the Extra-terrestrial (1982)

InstruktØr:  steven spIelberg
Verdens sødeste rumvæsen i verdens bedste rumvæ-
senfilm. E.t., der forsøger at finde hjem til sin planet, 
mens han bliver ven med drengen Elliot (Henry 
thomas), kan fremkalde tårer i øjnene hos både sure 
anmeldere og barnlige sjæle.

2. District 9  (2009)

InstruktØr: neIll blOmkamp
Analogierne til Apartheid og generel racediskrimi-
nation står i kø i denne intense science fiction-film. 
En kæmpemæssig ufo svæver over Johannesburg 
i Sydafrika, og rumvæsnerne lever som udstødte i 
specielle lejre, indtil en videnskabsmand (Sharlto 
Copley) bliver smittet med en fremmed virus.

3. the thing (1982)

InstruktØr:  JOhn Carpenter
Gyser-instruktøren John Carpenters remake af 1951-
filmen ‘the thing from Another World’ er et studie i 
isnende uhygge og klaustrofobi, når et parasitagtigt 
væsen skaber ravage for et hold forskere på en lille 
polarbase. I øvrigt jordede ’E.t.’ filmen, da de begge 
havde premiere sommeren 1982, men ’the thing’ har 
med tiden fået comeback med et stort kultfølge. En 
prequel med Ulrich thomsen forventes i år.

4. Nærkontakt af tredje grad /
Close Encounters of the third Kind  
(1977)

InstruktØr:  steven spIelberg
Spielberg er ekspert i møder med fremmede, og han 
står for både den første og fjerde film på denne liste. 
I ’Nærkontakt af tredje grad’ er rumvæsnerne knap så 
søde som i ’E.t.’, men stadig fredelige, og deres udse-
ende er næsten blevet synonym med en rigtig ’alien’. 

5. Predator  (1987)

InstruktØr:  JOhn mCtIernan
Arnold Schwarzeneggers benhårde deling af elitesol-
dater bliver jagtbytte for et højteknologisk rumvæsen 
i denne nyklassiker, som har fået to direkte efter-
følgere og to spin-offs (Aliens vs. Predator). Det er 
stemningen og den enkle jager-efter-bytte-handling, 
der gør ’Predator’ til en perle.

i marts bliver jorden invaderet 
af rumvæsner, når ’Battle: Los 
Angeles’ og ’Monsters’ lander 
i biograferne. Og det er ikke 
første gang i filmhistorien, 
menneskeheden  møder be-
søgende fra rummet. Kino.dk 
præsenterer de 10 mest skel-
sættende  møder med de 
fremmede. Der er to kriterier 
for udvælgelsen af film: De 
skal foregå på jorden (altså 
ingen ’Alien’) og der skal være 
deciderede rumvæsner med 
(derfor ingen ’Superman’).

af DanIel bentIen
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6. Dybet / the Abyss (1989)

InstruktØr:  James CamerOn
Rumvæsner under vand? Jo, alt kan lade sig gøre i 
James Camerons stemningsmættede og computeref-
fektmæssigt banebrydende undervandseventyr med 
Mary Elizabeth Mastantonio, Ed Harris og Michael 
Biehn.

7. Independence Day  (1996)

InstruktØr: rOlanD emmerICh
Historien i ‘Independence Day’ minder om ’Kloder-
nes kamp’ (1953), men effekterne var ved premieren 
det flotteste, publikum havde oplevet. Destruktio-
nen af Det hvide hus står som et uhyggeligt ikono-
grafisk billede på genren, når den er mest kompro-
misløs, og selvom patriotismen tager overhånd mod 
slutningen, er der tale om et højdepunkt i genren.

8. Signs (2002)

InstruktØr:  m. nIght shyamalan
Efter ’Den sjette sans’ og ’Unbreakable’ havde M. 
Night Shyamalan bevist sit værd som instruktør, 
og med ’Signs’ skabte han sin hidtil mest intense film. 
Mel Gibson er familiefaren og ekspræsten, der 
kæmper med sin tro, mens verden oplever 
nærkontakt med et uvenligt rumvæsen.

9. the X Files: Fight the Future 
(1998)

InstruktØr:  rOb bOwman
tv-serien ’the X Files’ indførte hemmelige regerings-
planer om rumvæsner til primetime-tv i 1990erne, 
og i filmen ’the X Files: Fight the Future’ kulminerede 
det hele med et langt højere budget end serien. 
Sandheden er derude, og FBI-agenterne Mulder 
(David Duchovny) og Scully (Gillian Anderson) 
er meget tætte på at finde den.

10. Cocoon (1985)

InstruktØr:  rOn hOwarD
Pensionister ved en pool lyder hverken særligt 
spændende eller rumvæsen-agtig, men Ron Howards 
komiske science fiction-film byder på original 
underholdning og overraskende plotdrejninger. 
titlen henviser til rumvæsen-kokonerne, som giver 
pensionisterne ungdommelige kræfter.

såDan gJOrDe vI: 
Redaktionen nominerede i fælles-
skab de relevante film til afstemningen. 
hver især lavede deres personlige top 10-
liste ud fra listen, som i sidste ende 
resulterede i kino.dk’s endelige 
top 10.

redaktionens 
personlige favoritter, 
som ikke kom med:
søren savner: 
Transformers (2007)

stine savner: 
invasion of the Body Snatchers (1978) 

Daniel savner: 
invasion of the Body Snatchers (1956)
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DAG1 Vores festiVal starter 
heftigt ud… med pressekonferencen på 
en af festivalens mest stjernespækkede 
film, den effektivt klaustrofobiske finans-
thriller ’Margin Call’. En storsmilende Kevin 
Spacey og Jeremy Irons i tung 
læderjakke med rander under øjnene 
dukker op til bragende bifald. 

højdepunktet er… dagens interviews 
med Jeff Bridges, Josh Brolin samt den kun 
14-årige Oscarnominerede Hailee Steinfeld 
fra ’True Grit’. Jørgen Leth-entusiasten 
Brolin viser sig at være dagens højdepunkt, 
mens den nogle og tresårige Bridges er 
ligeså hyggelig og loose som The Dude. 
Til vores ærgrelse får vi aldrig spurgt ham: 
”Hvad ville Rooster Cogburn gøre, hvis en 
fyr pissede på hans tæppe?”

DAG2 andendagen skuffer 
geValdigt… da vi hele to gange tager 
på en togtur for at stå i billetkø til den 
udsolgte ’Margin Call’. Udenfor står folk 
med ”Tickets wanted”-skilte, og festivalens 
generelle mangel på star power dette år er 
tydelig.

DAG3 festiValen tager form… med 
verdenspremieren på Wim Wenders’ nye 
3D-film ’Pina’ og en efterfølgende pres-
sekonference. Gårsdagens fiasko virker 
langt væk, for Wenders’ film er betagende 
original, og den tyske instruktør møder 
selvfølgelig op med lilla briller og skørt 
hår. En journalist rejser sig op - stadig med 
tårer i øjnene - og fortæller, at hun tudede 
gennem hele filmen.

Vi er til dansk Verdenspremiere… på 
ungdomsdramaet ’Frit fald’. Vi mødes med 
hovedrollen, den kun 16-årige Frederikke 
Dahl Hansen, for at opleve stemningen 
før verdenspremieren. Da vi hentes af 
festivalens officielle bilkortege, stiger 
spændingen gevaldigt, og ved ankomsten 
bliver danskeren mødt af kamerablitz og et 
spændt publikum. ”Det hele føles meget 
filmstjerne-agtigt”, indrømmer Frederikke.

DAG4 ralph fiennes’ instruktør-
debut… Shakespeare-fortolkningen ’Co-
riolanus’ har premiere. Fiennes, Vanessa 
Redgrave og Gerard Butler er i hopla til 
pressekonferencen. Butler joker: ”Uh, det 
er altid meget svært for mig at arbejde 
med noget som helst intellektuelt” og 
Fiennes fortæller sympatisk: ”Jeg har altid 
synes, der er noget meget filmisk over 
Shakespeare, og jeg tror bestemt, Shake-
speare ville have været manuskriptforfat-
ter, hvis han havde levet i dag”. Desværre 
var vi ikke entydigt begejstrede for filmen.

danske pilou asbæk… og ni andre 
europæiske skuespillere køres samme dag i 
stilling som tidens største skuespillertalen-
ter ved Shooting Stars 2011-ceremonien. Vi 
møder Pilou, der virker oprigtigt beæret og 
peger på kunstneren Wilhelm Freddie som 
sit forbillede ”… fordi han var med til at 
frigive pornoen i Danmark”. Senere på af-
tenen får en energisk Pilou overrakt prisen 
af selveste Ralph Fiennes. Om aftenen ser 
vi den amerikanske ’Vampire’, der måske 
ikke er blodfattig men til gengæld tandløs.

DAG5 blandt flere film er høj-
depunktet … den ungarske ’The Turin 
Horse’, der ender med at vinde festivalens 
2. præmie for Bedste film. Filmen er både 
lang og langsom men udfordringen værd. 
Ikke mindst fordi instruktøren, Béla Tarr, 
på det efterfølgende pressemøde, i grove 
træk, forklarer meningen med filmen.

DAG6 dagen starter med… ’Our 
Great Despiar’, en hyggelig og ufarlig 
komedie fra Tyrkiet, der deltager i hoved-
konkurrencen. Senere er der interview 
med de to unge hovedroller fra den danske 
’Skyskraber’, Lukas Schwarz Thorsteinsson 
og Martha Holm, der om aftenen skal se 
filmen sammen med et stort publikum for 
første gang. 

om aftenen indtager Colin firth 
berlinalen… med en populær pres-
sekonference på ’Kongens store tale’, der 
får flere kvindelige journalister til at blive 
fjantede teenagere for en stund.

DAG7 rytmen har indfundet sig… 
og man ser ubesværet den ene film efter 
den anden. Den mest mærkværdige 
oplevelse er den tyske storfilm ’Mein 
bester Feind’, der til et bragende bifald 
blander jødeforfølgelsen med en større 
portion humor. Filmen efterlader os lettere 
mystificeret, men et tysk ægtepar forklarer 
os, at ingen tysker har haft en så befriende 
tilgang til landets mørke historie siden ’To 
Be or Not to Be’ fra 1942 instrueret af eksil-
tyskeren Ernst Lubitsch.

repOrtage: 
fIlmfest 
I berlIn
hvert år i februar mødes den internationale film-
branche i Berlin til Filmfestivalen Berlinalen. i år var 
kino.dk selvfølgelig med på godt og ondt - klar til at 
indtage film, følge stjernerne og opleve festivalgejsten…

oRD STinE TEGLGAARD, SØREn SØnDERGAARD OG KASPER LØVBORG



dag 5   bela tarr
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dag 1   true grit 

dag 2   margin Call dag 6   Colin firth

dag 3   frit fald dag 6   skyskraber

dag 6   skyskraber

dag 7  mein bester feinddag 4   shooting star

dag 3   Wim Wenders
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the turin horse

pina

Vinderne
For første gang nogensinde vandt en iransk film Guldbjørnen 
med retssagsdramaet ’ A Separation’.  Sølvbjørnen gik til Béla Tarrs 
dvælende, monotone og dog imponerende værk ’The Turin Horse’.

STinE:  

 pina: 
Wim Wenders’ smukke 
3D-hyldest til danseren Pina 
Bausch

 Coriolanus: 
Anstrengende Shakespeare-
film af Ralph Fiennes  

SØREn: 

 the turin 
horse: 
Mildest talt udfordrende 
men eminent Sølvbjørne-
vinder fra Ungarn. 

 Vampire: Præ-
tentiøst og selvhøjtideligt 
drama om en selvoptaget 
vampyr

KASPER:  

 submarine: 
Sprælsk, velskrevet og 
voldsomt morsom.

 amphibious 
3d: Elendigt skuespil, et 
kæmpe monster i 3D - vent, 
det er lige før den bør 
anbefales! 

redakTiOns 
hØjDE- OG LAVPunKTER

sCanbox
entertainment
· ’11.11.11’ - gyser af instruktøren bag 

’Saw II – IV’

· ’A Dangerous Method’ - David 
Cronenbergs film om Freud og 
Jung med Viggo Mortensen, Keira 
Knightley og Michael Fassbender 

· ’The Caller’ - thriller med Stephen 
Moyer fra ’True Blood’

· ’Gasland’ - Oscarnomineret 
dokumentar

miraCle film 
distribution
· ’Hvis ikke os, hvem så?’ - tysk film 

om Rote Armee Fraktion

· ’Kvinderne på sjette sal’ - satirisk 
kig på forholdet mellem Frankrig 
og Spanien

· ’Mein bester Feind’ - Tysk humoris-
tiske film om Anden Verdenskrig 

·  ’Bobby Fischer Against the World’ - 
dokumentarom skak-geniets liv 

· ‘Page One: A Year Inside the New 
York Times’ – bag facaden på New 
York Times’ nyhedsredaktion

nordisk film 
· ’Headshot’ – action-thriller med 

Sylvester Stallone som en leje-
morder

· ’Cobu 3D’ – ny dansefilm af man-
den bag ’Step Up 1-3’ og ’Save the 
Last Dance’

Camera film
· ’A Separation’ - Iransk Berlinale-
 vinder om et par der separeres 

og de mange konsekvenser der 
følger

· ’Romantics Anonymous’ - Franske 
romantiske forviklinger over 

 masser af chokolade

· ’Tyrannosaur’ - en mand forsøger 
ved hjælp af kærlighed at komme 
ud af en voldscyklus 

· ’Submarine’ - komedie om en 
15-årig dreng, der skal miste sin 
mødom og stoppe sine forældres 
skilsmisse 

de danske distributører 
Var også til stede for at 
indkøbe morgendagens 
store filmopleVelser. 
men hVad købte de?

Med hjeM 
Til danMark

a separation 

   submarine



ANNoNce
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KIno

Fra menneske
til tegning

Johnny Depp lægger stem-
me til den originale version 
af animationsfilmen ’Rango’. 
Men de dygtige animato-
rer bag filmen har ikke kun 
brugt hans stemme. De har 
også brugt hans udseende 
- især fra filmen ’Fear and 
Loathing in Las Vegas’. 
Depp er ikke den første 
Hollywood-stjerne, der 
lægger stemme og udseen-
de til en animationsfilm. Her 
kommer nogle af de største:

johnny depp – rango i rango Catherine Zeta-jones 
– marina i ’sinbad: legenden 
fra de syV haVe’

Will smith – osCar i ’stor ståhaj’

Woody allen – Z i ’antZ’

demi moore
– esmeralda i ’klok-
keren fra notre dame’ 

justin timberlake – artie fra ’shrek 
den tredje’

Læs om ’Rango’ 
på side 20

Læs hvordan på www.bornefonden.dk



Besynderlige
kAErestepar 
pA film
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I den premiereaktuelle ’Gnomeo & Julie’ 
finder to havenisser den store kærlighed. 
Men filmhistorien byder på et utal af besyn-
derlige, umage kærestepar. Her er et udpluk:

belle og udyret fra ’skønheden og udyret’

edWard sakse-
hånd og kim 
fra ’edWard 
saksehånd’

Læs hvordan på www.bornefonden.dk

Læs om ’Gnomeo & 
Julie’ på side 23

Se også i marts
Hop – premiere 

den 31. marts

æslet og dragen fra shrek-filmene

roger rabbit og jessiCa i 
’hVem snørede roger rabbit’



bLU-RAY & DVD

  

hæVnEn

SCOTT PiLGRiM 
MOD VERDEn

SAW 3D

RED

SE MERE PÅ BLOCKBUSTER.dK

Danske Kaspar Munks debut som 
instruktør er en ungdomsfilm om 
klassens stille pige Sara (Julie 
Andersen), der bliver involveret 
i en begivenhed, der starter som 
en misforståelse, men som ender 
i et overgreb. Begivenheden får 
konsekvenser for alle involverede. 
Vinder af en Robert for Bedste 
Børne- og Ungdomsfilm.

hOLD 
OM MiG

PARAnORMAL 
ACTiViTy 2
Den første Paranormal Activity-
film skræmte publikum fra vid 
og sans med dens underspillede, 
dokumentariske horror. Den blev 
en kæmpe salgssucces, og toeren 
har gjort det umulige og er blevet 
en næsten lige så stor succes. 
Handlingen? Den må du selv se 
filmen for at opleve.

TOP 10 
SaLg BLU-Ray 
UgE 8:

1. LUfTEnS SidSTE MESTER

2. gRUSOMME Mig

3. ThE aMERiCan

4. BURiEd

5. dREngERøvE

6. WaLL STREET 1+2 SaMPaK

7. JOnah hEx

8. gaME Of dEaTh

9. RESidEnT EviL: 
 afTERLifE

10. aLiCE i EvEnTyRLand 
 disney, 60th anniversary 
 Edition

Den Oscarnominerede (ved red. dead-
line) og Golden Globevindende danske 
film ’Hævnen’ handler om to danske fa-
milier, hvis liv flettes sammen via deres 
børn. Ulrich Thomsen, Trine Dyrholm 
og Mikael Persbrandt spiller rollerne 
som forældrene, mens Susanne Bier 
står for instruktionen.

Den nørdede teenager Scott Pilgrim 
(Michael Cera) møder sin drømmepige, 
da Ramona (Mary Elizabeth Winstead) 
pludselig står i hans dør og siger ja til en 
date. Men for at vinde hendes kærlighed, 
skal han besejre hendes syv onde ekskæres-
ter. Det bliver en kamp til døden med mas-
ser af hypermoderne action og skæv humor.

NYE DVD OG BLU-RAY-UDGIVELSER
 UDGIVELSE

01/03
 UDGIVELSE

08/03

 UDGIVELSE

01/03
Bruce Willis fortalte i sin tid kino.
dk, at han ikke er en fan af slås-
kampe på film. Det undgår han dog 
ikke i ’Red’, der er en actionkome-
die om afdankede CIA-agenter, der 
er mindst lige så hårdtslående, som 
da de var unge. Ud over Willis er 
Morgan Freeman, Helen Mirren og 
John Malkovich med på rollelisten.

 UDGIVELSE

01/03

 UDGIVELSE

15/03

 UDGIVELSE

15/03

En af de mest populære film på 
kino.dk er den syvende film i tortur-
gyserserien ’Saw’. I filmen følger vi 
en gruppe overlevende fra Jigsaws 
rædselsfulde torturspil, der har dan-
net en støttegruppe, og som får hjælp 
af selvhjælpsguruen Bobby Dagen 
(Sean Patrick Flanery). Men Bobby 
bærer på en dyster hemmelighed.
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hOLD 
OM MiG TOP 3 

gaMing
UgE 7:

PlayStation 3: 
 1. SingSTaR danSKE hiTS
 2.  TEST dRivE UnLiMiTEd 2
 3.  dEad SPaCE 2

XboX 360:
 1. TEST dRivE UnLiMiTEd 2 
 2.  CaLL Of dUTy: 
  BLaCK OPS
 3. KinECT SPORTS

SE MERE PÅ BLOCKBUSTER.dK

Pc:
 1. WORLd Of WaRCRafT
 2.  TEST dRivE UnLiMiTEd 2
 3.  ThE SiMS 3: 
  UdEndøRSLUKSUS
  xTRa PaKKE
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RANgO
Spillet ’Rango’ er baseret på den ak-
tuelle animationsfilm af samme navn. 
Her lægger Johnny Depp stemme til 
kamæleonen Rango, der kommer på 
et barskt eventyr i byen Støv i den 
nordamerikanske ørken. Rango må 
nu fungere som sherif over for byens 
indbyggere.

I action/adventure-spillet tager man 
selvfølgelig styringen over Rango, 
der skal opretholde sit ry som sherif. 
Det betyder blandt andet, at man skal 
deltage i skuddueller, kaste sig ud i 
jagter gennem ørkenen og besøge 
indbyggerne. Man støder naturligvis 
på figurer og scenarier fra filmen, men 
der vil også være nogle unikke ople-
velser, som ikke findes i filmen.

lEgO STAR WARS 3: 
THE ClONE WARS
LEGOs filmspil er efterhånden blevet en vigtig del af 
den danske legetøjfabrikants image, og Star Wars-
spillene står som de stærkeste. Den tredje af disse tager 
udgangspunkt i den animerede tv-serie ’Star Wars: The 
Clone Wars’, hvor spilleren kan indtage seriens vigtigste 
helteroller og flyve i rumskibe gennem galaksen.

I ’LEGO Star Wars 3: The Clone Wars’ kan man tilmed tage 
kontrollen over bataljoner af klonkrigere i kampen mod 
druidehæren, og der er co-op-spil af forskellig slags. Det 
er også muligt at bygge sine egne fartøjer.

.2011

Til november udkommer en dyster version af ’Alice i 
Eventyrland’, når ’Alice: Madness Returns’ gør klar til at 
chokere selv de mest hærdede spillere. I spillet er Alice 
en traumatiseret pige, der i ti år har befundet sig på 
Rutledge-anstalten. For at bekæmpe sine indre dæmoner, 
flygter hun ind i en fantasiverden, som dog er langt mere 
makaber, end vi kender fra bl.a. Tim Burtons filmversion 
fra 2010. Nu er Alice blevet udskrevet, men de indre dæ-
moner følger med ud i friheden. Spillet er en efterfølger 
til ’American McGee’s Alice’ fra 2000.

gAMINg
NYE SPIL-UDGIVELSER
g

A
M

I
N

g

GENRE: Action/Adventure

PLAtFoRM: PlayStation 3, 
Xbox 360, Wii

UDGIVELSE: Er udkommet

GENRE: Action/Adventure

PLAtFoRM: PlayStation 3, Xbox 
360, Wii, Nintendo DS, pc

UDGIVELSE: Er udkommet

Læs omtale af 
filmen ’Rango’ 

på side XX

ALiCE i 
hORROR-LAnD
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Det er nu tyve år 
siden, at filmaktuelle 
Anthony Hopkins gav 
sin karrieres mest ikon-
iske præstation i ’ond-
skabens øjne’ som Dr. 
Hannibal ”the Cannibal” 
Lecter. Karakteren har 
sidenhen optrådt i mindre 
vellykkede sammenhænge, 
men ’ondskabens øjne’ 
står stadig som en moderne 
klassiker, en milepæl i thril-
lergenren og er en af mine 
personlige favoritter. 

Stine vælger film…

Andre film om Hannibal Lecter: manhunter (1986) – Brian Cox · hannibal (2001) – Anthony Hopkins
red Dragon (2002) – Anthony Hopkins · hannibal rising (2007) – Aaron thomas

Ondskabens Ojne -(1
9
9
1)

handling
Den unge FBi-elev Clarice Starling (jodie Foster) må søge 
hjælp hos den livstidsfængslede kannibalske seriemorder 
Dr. hannibal Lecter (Anthony hopkins) for at tegne en profil 
på en hærgende seriemorder kaldet Buffalo Bill. Lecter vil 
gerne hjælpe Starling, men han kræver noget for noget … 
”Quid pro quo”.

Læg mærke til … hvordan sofistikeret brug af point of 
view samt blik-direkte-ind-i-kameraet gør, at publikum oplever 
en maskulin verden og sagens seksuelle vold gennem Starlings 
øjne. i stedet for at distancere publikum er filmens fokus på blik-
kets retning med til at forhøje intensiteten og forstærke Starlings 
skrøbelighed. Med Lecters egne ord: ”Don’t you feel eyes moving 
up your body, Clarice, and don’t your eyes seek out the things you 
want, Clarice?”

Første gang jeg så ’Ondskabens øjne’ 
var … jeg omkring 12 år. For ung? ja! Men gammel nok til at 
værdsætte filmens kvalitet. jeg har sidenhen set filmen utallige 
gange, og for hvert gensyn er den vokset. ’Ondskabens øjne’ er for 
mig blevet synonym på et perfekt komponeret værk, hvor virke-
midlerne præsenteres og genbruges gennem hele filmen med det 
resultat, at uhyggen kryber langsomt ind under huden i stedet for 
at forfalde til billige chok-effekter. En mesterlig thriller. 

bag OM filMen 
Thomas harris’ bog blev købt med henblik på, at Gene hackman 
skulle instruere og medvirke. Da hackman sprang fra pga. det 
voldelige manuskript, kom jonathan Demme ombord. Demme øn-
skede Michelle Pfeiffer og Robert Duvall i de bærende roller, men 
da volden også skræmte dem, overtog jodie Foster sammen med 
den ret så ukendte brite Anthony hopkins, der bogstaveligt talt 
satte tænderne i sit hollywood-gennembrud.

hæder & kOnTrOVers
’Ondskabens øjne’ er én ud af kun tre film nogensinde, der har 
vundet Oscars for både manuskript, skuespiller, skuespillerinde, 
instruktør og film. Til Oscar-uddelingen var demonstranter mødt 
op pga. filmens brug af en kønsforvirret mand som seriemorder. 
Budskabet blev af nogle betragtet som homofobisk, og instruk-
tøren jonathan Demmes næste film blev ’Philadelphia’ (1993), der 
(sjovt nok) handler om diskriminering af homoseksuelle.      

fInD prIsen på
www.dvdcity.dk

se den klassiske scene.
Scan koden med din mobil 
og se en klassisk scene fra 
filmen!
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kinO.dk TV i MarTs
- Anthony hopkins: The Rite (ovenfor)

- Simon Pegg, nick Frost, Sigourney 
 Weaver og jason Bateman: Paul (til højre)

 senesTe kinO.dk TV
 Vi har mødt mange filmstjerner, som du 
stadig kan se indslagene med på www.
kino.dk, bl.a.:

- Christian Bale og Mark Wahlberg: The Fighter

- jack Black og Emily Blunt : Gulliver’s Travels

- Mick Øgendahl og Rasmus Bjerg: Alle for én

- jeff Bridges, hailee Steinfeld 
 og josh Brolin: True Grit

hVad er kinO.dk TV?

Kino.dk TV er kino.dk’s egen-
producerede video-indhold. 
Se mere på www.kino.dk
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Danske Christian E. Christiansen (Råzone) står 
bag denne amerikanske thriller, hvor den uni-
versitetsstuderende Sara (Minka Kelly) finder 
ud af, at hendes roommate Rebecca (Leighton 
Meester) er besat af hende - en besættelse der 
hurtigt bliver voldelig. Filmen røg direkte ind 
som nummer et på den amerikanske biohitliste.

THRIllER 
07/04

PREMIERE

The rOOMMaTe

I den fjerde Scream- film er Sidney Prescott 
(Neve Campbell) forfatter af en selvhjælpsbog. 
Hun skal afslutte sin promoveringsturné i byen 
Woodsboro, hvor hun tidligere har oplevet de 
uhyggelige hændelser fra de første film. Og der 
går selvfølgelig ikke lang tid, før Ghostface er til-
bage for at jage hende og vennerne Dewey (Da-
vid Arquette) og Gale (Courtney Cox).

gYSER 14/04
PREMIERE

screaM 4

Zack Snyder (Watchmen) kaster sig over endnu 
et fantastisk univers i ’Sucker Punch’, der dels 
foregår i en trøstesløs virkelighed og en grænse-
løs fantasiverden, hvor pigerne Babydoll, Rocket, 
Amber og Blondie skal besejre alt fra drager, ro-
botter, samuraier til nazister.  

ACTION/
ADVENTuRE 14/04

PREMIERE

sucker punch

Teenageidolet Justin Bieber springer ud som 
filmstjerne i 3D-koncertfilmen ’Justin Bieber - 
Never Say Never’, som omhandler hans turné i 
2010. Vi følger Bieber både som privatperson og 
som kunstner på scenen, når han skal imponere 
sine mange fans.

MuSIkfIlM

07/04
PREMIERE

jusTin bieber - neVer say neVer

©
 Sony Pictures

©
 U

IP
©

 SF Film
©

 Sacnbox
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Papegøjen Blu lever som kæledyr hos en familie 
i USA. Han har altid troet, at han er den eneste 
af sin sjældne ara-art, men da han opdager, at 
der findes en mere - og tilmed en hun-ara - forla-
der han sin trygge tilværelse for at drage til den 
brasilianske regnskov nær Rio de Janeiro. ’Rio’ er 
skabt af folkene bag Ice Age-filmene.

ANIMATION/
fAMIlIEfIlM/
kOMEDIE 24/03

PREMIERE

riO

Marvel-helten Thor (Chris Hemsworth) er næste 
skud på stammen af superheltefilm, og denne 
gang i 3D. Den arrogante og kraftfulde kriger 
Thor bliver sendt ud af Asgård for at leve sam-
men med mennesker, som han skal beskytte fra 
den onde, snu Loke (Tom Hiddleston). Også med 
Natalie Portman og Anthony Hopkins.

ACTION/
ADVENTuRE 28/04

PREMIERE

ThOr

harry 
pOTTer 7 - del 2
TransfOrMers 3:
dark Of The MOOn
X-Men: 
firsT class

TOP3
sOMMerens MesT VenTede filM på kinO.dk
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eg glæder mig til ’Let Me In’! Det 
amerikanske remake af Tomas 

Alfredsons brillante socialrealisti-
ske og absolut svenske vampyrfilm 
’Lad den rette komme ind’. Hvad 
kan det ikke blive til?! Resultatet er 
komplet uforudsigeligt, for vampyr-
film laver amerikanerne i forvejen 
(alt for) mange af, de må have set 
noget særligt i den blodige svenske 
provins.

For nylig læste jeg, at man vil i gang 
med at indspille ’Øst for Paradis’ 
igen og tænkte: Hey, god idé! Den 
historie har vi ikke fået fortalt siden 
James Dean-filmen i 1954, længe, 
længe siden. At historien også er to-
talt uegnet til 3D, gør det kun endnu 
bedre. Men hvordan skulle man dog 
kunne finde en ny James Dean?, 
spørger de bekymrede - dem der 
ikke bare råber og smælder - gen-
nem panderynkerne og pibestem-
men. Jeg ville da personligt synes, 
det var fortrinligt, at man prøvede, 
især hvis man ikke bare pr. automa-
tik snupper James Franco. 

Tænk hvis man havde sagt nej, da 
Warner i 1938 ville genindspille ’Ro-
bin Hood’, der var en kæmpesucces 
med Douglas Fairbanks i 1922? Så 
havde vi aldrig fået Errol Flynn i en 
af filmhistoriens mest virtuose og 
charmerende klassikere. Tænk hvis 
James Mangold havde tænkt: Åh 
nej, ’3:10 to Yuma’, den findes allere-
de, eller hvis Coen-brødrene havde 
ladet sig afskrække af den mådelige 
gamle ’True Grit’, en af John Waynes 
mindre bedrifter? 

Hvis Werner Herzog havde ladet 
sig intimidere af Murnaus sublime 
stumfilm ’Nosferatu’ og dermed 
ikke turdet lave sin ligeså udødelige 
film over samme historie, hvad da? 
Hvis Martin Scorsese havde tænkt, 
at de der hongkongkinesere nok al-
ligevel er bedre til action, end jeg 
er, så lad dem have deres ’Infernal 
Affairs’ i fred, jeg afstår at lave ’The 
Departed’? Hvis Anthony Minghella 
havde undladt at lave sin meget 
moderne og selvstændige ’The Ta-
lented Mr. Ripley’, bare fordi René 
Clement også havde filmet Patricia 
Highsmiths roman, dengang under 
titlen ’Kun solen var vidne’, var jeg 
decideret blevet sur.

I sin tid blev ’The Philadelphia Story’ 

16 år senere til den ligeså vidun-
derlige ’High Society’, i nyere tid 
fik Steven Soderbergh helt utrolig 
elegant og dragende filmhåndværk 
ud af ’Ocean’s 11’ (m.m.), en film der 
oprigtig talt ikke var meget bevendt 
i originalen, om den så nok så meget 
havde The Rat Pack i hovedrollerne. 

Alfred Hitchcock genindspillede 
selv sin ’Manden der vidste for me-
get’ over 20 år senere, og han havde 
ret: han endte med at have skabt to 
store krimiværker, det ene intimt 
som velorkestreret kammermusik, 
det andet stort og mægtigt og ku-
lørt som nogen romantisk symfoni 
for 200 mand. Jeg foretrækker ikke 
den ene af de to frem for den anden.
Og - det vægrer jeg mig lidt ved 
at indrømme: Hvor meget jeg end 
elsker John Waters, er jeg faktisk 
endnu vildere med det mere strøm-
linede remake af ’Hairspray’ med 
Michelle Pfeiffer …

Bottom line: Hvert værk er unikt 
et værk, og selv originalen var vel 
næppe så original, at den ikke stod 
på skuldrene af alt, hvad der var 
gået forud?
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Hvor meget jeg 
end elsker John 
Waters, er jeg 
faktisk endnu 
vildere med det 
mere strøm-
linede remake 
af ’Hairspray’

For nylig læste jeg, 
at man vil i gang med 
at indspille ’Øst for Paradis’ 
igen og tænkte: 
Hey, god idé!

Michael Bo er kulturskribent 
ved Dagbladet Politiken.
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5 Premierefilm  
5 x bedre kvalitet

Frit valg ml. Blu-ray og DVD

150,- 
Lej 5 Premiere- 

film i 5 døgn

Blu-ray film har 5 gange så god billedkvalitet, 
som en DVD eller et normalt TV-signal, og er den 
eneste måde, hvorpå du kan se ‘Full HD’ hjemme 
i stuen – og dermed udnytte din fladskærm fuldt 
ud. Til sammenligning er “HD” eller “HDtv” kun 
dobbelt så god kvalitet som en DVD. Lyden på 
en Blu-ray er også markant bedre end alterna-
tiverne. Jo bedre kvalitet – jo større oplevelse.

www.blockbuster.dk
For at se Full HD kræver det, at du har en Blu-ray film, samt en Blu-ray afspiller eller 
PlayStation 3, der er forbundet med et HDMI kabel til dit TV med Full HD opløsning.
De viste titler udkommer i marts 2011. Tjek premieredatoer på www.blockbuster.dk.
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99,-pr. måned*

Nu kun

Præsenterer:Shutter IslandSherlock Holmes
Iron Man 2AvatarGame of Thrones

Up in the AirValentine’s Day

Kl.: Døgnet rundt
Normalpris: 

CANAL+ FILM 179,- md.

 Sal            Række          Sæde      

Stue    Sofa    Godt

*CANAL+ FILM 99 kr./md. (594 kr./6 mdr.). 

For 99 kr. om måneden eller kun 3,25 kr. om dagen får du de største Hollywood-blockbusters 

hjem i stuen. CANAL+ viser over 1600 kvalitetsfilm om måneden. Tænd dit TV, læn dig 

tilbage og nyd underholdning i topklasse.

 BESTIL CANAL+ PÅ CANALPLUS.DK ELLER 70 10 02 04

FÅ 1600 HJEMME-BIOGRAFBILLETTER


