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ordelingen af film set over et år har en 
rimelig fordeling af genrer, så biogra-

ferne altid byder på komedie, action, drama, 
thriller, gyser eller en familiefilm, når man 
har lyst. Kigger man filmudbuddet nærmere 
i sømmene, tegner der sig dog et mønster, og 
lige nu afslører udbuddet, at sommeren nær-
mer sig, og det har intet med stigende tempe-
raturer eller vintergækker at gøre.

Når et nyt år starter, og to-tre kolde måneder 
står for døren, er der sjældent megen trøst 
at hente i de nye film på biografprogrammet. 
Gode film er der masser af, men de afspejler 
hovedsageligt vinteren og vejret ved at være 
realistiske hverdagsdramaer eller psykologi-
ske thrillere, så evt. udeblevne vinterdepres-
sioner altid kan fremprovokeres.

En farverig piratfilm som ’Pirates of the Carib-
bean’ dukker aldrig op i horisonten på en blæ-
sende dag i januar for at tage publikum med 
til bountystrande med hajfyldte farvande, og 
selv superheltene flyver i en lang bue udenom 
den mørke tid.  

Nu er vinteren til gengæld ovre for denne 
gang, og straks kommer de mere kulørte og 
lidenskabelige filmprojekter ud af deres skjul, 
hvorfra de tilsyneladende har ventet på den 
rette årstid.

’Juan’ byder på begær, opera og følsomme 
nærbilleder, ’Scream 4’ leverer intense close 
ups af blinkende knive til tonerne af ofrenes 
skrig, ’Sucker Punch’ ligner et energisk fest-
fyrværkeri, ’Rio’ foregår i Brasilien og er må-
ske den mest farvestrålende animationsfilm 
nogensinde, og ’Thor’ er årets første super-
heltefilm ud af mange. Det er nemlig ved at 
være sæson.

Det kommende filmudbud vil derfor byde på 
mange flere store følelser, endnu større robotter 
og hvad man ellers kan vente af filmselskabernes 
flagskibe, når de søsættes i biograferne henover 
de næste seks måneder.

For mit vedkommende måtte filmudvalget 
dog gerne være mere jævnt fordelt over hele 
året. Men det er ikke for at klage. Jeg sætter 
stor pris på sommerhalvåret, så længe det va-
rer - også i biografen. 
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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 april 2011. Tjek premieredatoer på www.blockbuster.dk.

Er du til god  
kvalitet eller ..?
Lige nu kan du leje 5 Blu-ray film i 5 døgn for kun 150,-  

og få en FULL HD oplevelse hjemme i stuen

Blu-ray film har 5 gange så god billedkvalitet, 
som et normalt TV-signal eller en DVD, 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.

BB_MB_ann_blu-ray_apr11.indd   1 24/03/11   11.04
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Arnold Schwarzenegger-filmen ’Sidste 
udkald’ (1990) skal genindspilles med 
Colin Farrell og Eva Mendes i hovedrol-
lerne. Er I klar til replikken ”Give these 
people air!” uden tyk, østrigsk dialekt?

6

NYMFOMANEN TRIER

Lars von Trier, der snart er aktuel 
med dommedagsfilmen ’Melan-

cholia’, har afsløret, at hans næste 
film måske bliver ‘The Nymphomaniac’. 

Ifølge Trier selv kommer filmen til at 
handle om en kvindes erotiske genfødsel. 
Så er spørgsmålet, hvilken modig skue-
spillerinde, der påtager sig hovedrollen i 
den film? 

Ridley Scotts kultdyrkede ’Blade Runner’ 
(1982) vender formentlig tilbage i form 
af enten en prequel, et spin-off eller en 
fortsættelse. Film-selskabet Alcon har 
nemlig købt rettighederne, bare ikke til 
en decideret genindspilning. 

Robert Zemeckis’ (Tilbage til fremtiden, 1985) planer om at 
genindspille animationsfilmen ’Yellow Submarine’ (1968) 
er blevet skudt i sænk. Produktionen af den gamle Beatles-
klassiker var ellers lige under opsejling, men pga. uenigheder 
om filmbudgettet må Robert Zemeckis skarpstille periskopet 
mod et andet studie end Disney.

DISNEY SIGER 
NEJ TIL THE 
BEATlES 

SCIENCE 
FICTION-
KlASSIKERE 
VENDER TILBAGE

Paul Verhoeven, der også instruerede ’Sidste 
udkald’, er åbenbart populær for tiden. HVer-
hoevens voldelige og satiriske ’RoboCop’ (1987) 
vender snart tilbage i en ny version. Ingen skue-
spillere er fundet endnu. 
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’Kat på et varmt bliktag’

’Cleopatra’

’Hvem er bange for Virginia Woolf?’ 

’THE HUNGER GAMES’
FÅR HOVEDROLLE

TOMB RAIDER 
GENINDSPILLES 
UDEN ANGELINA JOLIE 

Den eftersøgte hovedrolle i den 
kommende filmatisering af Suzanne 
Collins’ populære ungdomsbog ’The 
Hunger Games’ (’Dødsspillet’ på 
dansk) har fundet sin skuespiller-
inde. Det bliver den unge Jennifer 
Lawrence, der for nyligt var Oscar-
nomineret for sin stærke præsta-
tion i ’Winter’s Bone’, og som snart 
kan opleves i superheltefilmen 
’X-Men: First Class’.  

Eventyret om Lara Croft skal gen-
lanceres i en helt ny filmserie. An-
gelina Jolie, der blev en kæmpe 
stjerne som den kvindelige pendant 
til Indiana Jones, er ikke inviteret 
ombord på den nye franchise, og 
den nye Lara Croft er endnu ikke 
fundet. 

TOM HANKS 
BEKÆMPER PIRATER
Det forlyder, at Tom Hanks muligvis 
skal spille hovedrollen i en ny pirat-
film. Hvis Hanks får rollen som cap-
tain Richard Phillips i filmatiserin-
gen af ’A Captain’s Duty’, kommer 
han ikke til at kæmpe imod  Jack 
Sparrow, men nutidens virkelige 
pirater ved den somaliske kyst. 

’En plads i solen’

ElIZABETH 
TAYlOR 
1932-2011
En af filmhistoriens første barnestjerner, største divaer 
og allersidste legender, Elizabeth Taylor, døde den 
23. marts 2011 i en alder af 79. Som bare tiårig fik den 
smukke Taylor sin første filmrolle, og det var begyn-
delsen til en Hollywood-status målbar med legender 
som Dean, Brando og Monroe. Taylor var gift hele otte 
gange, men hendes største kærlighed var angiveligt 
den afdøde kollega Richard Burton.

5 KLASSIKERE MED ELIZABETH TAYLOR
’En plads i solen’ (1951)
’Giganten’ (1956)
’Kat på et varmt bliktag’ (1958)
’Cleopatra’ (1963) 
’Hvem er bange for Virginia Woolf?’ (1966) 

’Giganten’
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Læs omtale af ’Sucker Punch’ på side 19 og ’Limitless’ på side 24

kino.dk      april 2011

Cornish blev fast sladderspalte-
stof som kvinden, der stjal 
Reese Witherspoons mand

FØDT: 
Den 7. august 1982  

STED: 
New South Wales, Australien

HØJDE: 
173 cm 

SJOV FAKTA: 
Er vegetar og lærte 
at køre bil som 12-årig

ANDRE TALENTER: 
Optræder nogen gange 
med den australske 
hip hop-gruppe Blades

AKTUEL I: 
’Sucker Punch’ 
og ’Limitless’ 

Hold øje med: 

ABBIE
CORNISH

llerede som 16-årig jonglerede australske Abbie Cornish 
med to karrierer som henholdsvis model og tv-skuespiller-

inde. I en alder af 22 gav Cornish en hudløs præstation i spillefil-
men ’Somersault’ (2004) som en teenagepige, der desperat søger 
omsorg gennem sex. Cornish vandt et hav af priser og blev straks 
opdaget af den internationale scene. 

Den blonde skønhed fortsatte med endnu en kompromisløs 
præstation som Heath Ledgers muse i narkodramaet ’Candy’ 
(2006), efterfulgt af en rolle som datter til Russell Crowe i 
mesterinstruktøren Ridley Scotts ’A Good Year’ (2006). Der-
efter gik  det stærkt, og snart delte Cornish lærredet med Cate 
Blanchett i ‘Elizabeth: The Golden Age’ (2007). Cornish blev fast 
sladderspalte-stof som kvinden, der stjal Reese Witherspoons 
mand Ryan Phillippe. De to fandt sammen i 2008 under indspil-
ningerne til krigsdramaet ’Stop-Loss’, men forholdet endte to år 
senere. 

I denne måned er Cornish aktuel som stilfuld kæreste til Bradley 
Cooper i ’Limitless’ og den krigeriske lækkerbisken Sweet Pea i 
’Sucker Punch’. I fremtiden kan vi opleve Cornish i ’W.E.’ - et kær-
lighedsdrama om Edward VIII’s affære med en borgerlig kvinde, 
som er instrueret af Madonna.

A
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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
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NY BIOGRAF PÅ KINO.DK!

SENEST PÅ KINO TV
- Jeff Bridges, Hailee Steinfeld
 og Josh Brolin: True Grit
- Anthony Hopkins: Ritualet
-  Gallapremiere: SuperClásico
- Bag kameraet med Thure Lindhardt: 
 Eddie - The Sleepwalking Cannibal

KINO
TV I 
APRIl
INTER-
VIEW MED:
- Bradley Cooper: Limitless 
- Abbie Cornish, Zack 
Snyder, Emily Browning, 
Jena Malone, Vanessa 
Hudgens, Jamie Chung, 
Carla Gugino og Oscar 
Isaac: Sucker Punch 

Vi er stolte over at kunne byde velkommen til 
den 28. biograf på kino.dk. Den københavnske 
biograf Park Bio er nyeste medlem af familien. 
Man kan nu købe og bestille billetter til biogra-
fens forestillinger på www.kino.dk.

Park Bio er placeret i hjertet af Østerbro i Kø-
benhavn, og biografen udmærker sig bl.a. ved 
at vise tyrkiske/indiske film ud over de gængse 
premierefilm.

Vi byder velkommen til Park Bio og arbejder som 
altid videre på at få flere biografer på kino.dk

HVAD ER KINO TV?
Kino tv er kino.dk’s egen-
producerede videoindhold. 
Det er her, man møder de 
største stjerner, danske som 
udenlandske. Kino tv finder 
man på www.kino.dk.

’Limitless’

’Sucker Punch’

’Sucker Punch’



WARNER BROS. PICTURES PRESENTS

A HEYDAY FILMS PRODUCTION  A DAVID YATES FILM  “HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS PART 1”  DANIEL RADCLIFFE  RUPERT GRINT  EMMA WATSON  STARRING HELENA BONHAM CARTER 
ROBBIE COLTRANE  WARWICK DAVIS  RALPH FIENNES  MICHAEL GAMBON  BRENDAN GLEESON  RICHARD GRIFFITHS  JOHN HURT  JASON ISAACS  ALAN RICKMAN  FIONA SHAW  TIMOTHY SPALL  

    DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY EDUARDO SERRA, A.S.C., A.F.C. PRODUCTION

     DESIGNER STUART CRAIGCOSTUME
DESIGNER JANY TEMIME             MUSIC 

                   BY ALEXANDRE DESPLAT EDITED
        BY MARK DAYIMELDA STAUNTON  DAVID THEWLIS  JULIE WALTERS

PRODUCED
             BY DAVID HEYMAN  DAVID BARRON  J.K. ROWLINGSCREENPLAY

               BY STEVE KLOVES BASED ON THE
       NOVEL BY J.K. ROWLING  DIRECTED 

           BY DAVID YATESEXECUTIVE  
PRODUCER  LIONEL WIGRAM

HARRY POTTER Characters, Names and Related Indicia Are Trademarks of and © Warner Bros. Entertainment Inc. 
Harry Potter Publishing Rights © J.K. Rowling. © 2011 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

KØB DEL 1 PÅ COMBO (blu-ray™ & dvd), 
DVD & ON DEMAND 12. APRIL

KØB DEL 1 PÅ COMBO (blu-ray™ & dvd), 
DVD & ON DEMAND 12. APRIL

HP7A_consad_Kino_208x278_DK_Layout 1  2011-03-24  15.48  Sida 1
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Kino.dk tager forbehold 
for ændringer af premiere-
datoer. Se en opdateret liste 
over premierefilm på 

WWW.KINO.DK
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Buzz-o-meter 
Giv din vurdering på kino.dkBuzz-o-meteret er et udtryk for, hvor meget danskerne glæder sig til en bestemt 

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

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!

93,6%

912 stemmer

07/04
JUAN ................................. s. 14
Drama
ILLUSIONISTEN ................. s. 15
Animation/Komedie
MAX PINLIG 2 ................... s. 15
Familiefilm
JUSTIN BIEBER 
- NEVER SAY NEVER........... s. 16
Musikfilm
I MORGEN DA KRIGEN 
BRØD UD .......................... s.  17
Action
OM GUDER OG MÆND ...... s.  17
Drama

14/04
SCREAM 4 ......................... s.  18
Gyser
SUCKER PUNCH ................ s.  19
Action/Adventure
RIO ................................... s.  20
Animation/Familiefilm
WELCOME TO THE RILEYS ... s.  21
Drama
JUD SÜSS 
- I ONDSKABENS TJENESTE s.  21
Drama
BEYOND ............................ s.  22
Drama
ARTHUR 3:
DE TO VERDENER .............. s. 23
Familiefilm
THE LINCOLN LAWYER...... s.  23
Drama

21/04
LIMITLESS  ........................ s. 24
Thriller

28/04
APOLLO 18 ........................ s. 24
Gyser
THE WARRIOR’S WAY ........ s.  25
Action/Adventure/Western
RESTLESS .......................... s.  25
Drama
THOR  ............................... s.  26
Action/Adventure
MAOS SIDSTE DANSER ...... s.  27
Drama/Romantik
FRIT FALD .......................... s.  28
Ungdomsfilm/Drama
BRIGHTON ROCK .............. s.  28
Thriller

David 
Arquette

Neve 
Campbell

Courteney 
Cox

Emma 
Roberts

Hayden 
Panettiere

En film af wes Craven

DIMENSION FILMS PRESENTS  IN ASSOCIATION WITH CORVUS CORAX  AN OUTERBANKS ENTERTAINMENT PRODUCTION   A FILM BY WES CRAVEN  “SCREAM 4”  DAVID ARQUETTE  NEVE CAMPBELL  COURTENEY COX  EMMA ROBERTS  HAYDEN PANETTIERE  ANTHONY ANDERSON  ALISON BRIE  ADAM BRODY
RORY CULKIN  MARIELLE JAFFE  ERIK KNUDSEN  MARY McDONNELL  MARLEY SHELTON  NICO TORTORELLA  CASTING AVY KAUFMAN  NANCY NAYOR CSA  DESIGNER DEBRA McGUIRE  MUSIC MARCO BELTRAMI  SUPERVISOR LIZA RICHARDSON  PRODUCER CARLY FEINGOLD  EDITOR PETER McNULTY 

  PRODUCTION ADAM STOCKHAUSEN  PHOTOGRAPHY PETER DEMING A.S.C.  PRODUCERS BOB WEINSTEIN  HARVEY WEINSTEIN  RON SCHMIDT  EHREN KRUGER  MATTHEW STEIN  CATHY KONRAD  MARIANNE MADDALENA  PRODUCED KEVIN WILLIAMSON  IYA LABUNKA  WES CRAVEN  
BY BY

COSTUME MUSIC

DESIGNER
DIRECTOR OF EXECUTIVE

BY

BYBY
WRITTEN KEVIN WILLIAMSON  DIRECTED WES CRAVEN

CO-

CREATED BY  BASED ON CHARACTERS KEVIN WILLIAMSON www.SCREAM-4.CoM

Nyt åRti. NyE REglER.

8428pt_18a0_Scream4_685x1015_DK.indd   1 10/03/11   14.15
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SE TRAIlERS
PÅ DIN MOBIl
Du kan se trailers til udvalgte 
film i magasinet på din mobil. 
Når du ser en 2d-kode som ne-
denstående 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

K
O

D
E

F
O

R
K

l
A

R
I

N
G



©
 SF Film

en berømte kvindebedårer Juan (spillet af den 
britiske bariton Christopher Maltman) forfø-

rer det modsatte køn på stribe, men det udsvæven-
de og vilde liv begynder snart at ligne et desperat 
storhedsvanvid. Den konstant rastløse Juan kaster 
sig ud i en manisk jagt på endnu flere erobringer 
med svigt og voldsomme konsekvenser til følge for 
alle involverede.

’Juan’ er en opdatering af Mozarts opera ’Don 
Giovanni’ fra 1787. Musikken er dog den samme, og 
filmen er instrueret af Kasper Holten, der har været 
operachef på Det Kongelige Teater siden 2000. 
Filmen er optaget som en almindelig spillefilm, 
men har ualmindeligt store følelser i spil.

D

JUAN
NYSKABENDE OPERAFILM 
AF KASPER HOLTEN

kino.dk      april 2011

14
AKTUELLE FILM

SE TRAILEREN LIGE 
NU PÅ DIN MOBIL!
Læs mere på side 13 

DRAMA

LAND 
Danmark

PRODUKTIONSÅR 
2010

SPILLETID 
105 min.

PREMIERE

07-04

ORIGINAL TITEL
Juan

INSTRUKTØR 
Kasper Holten

SKUESPILLERE 
Christopher Maltman, 
Mikhail Petrenko, 
Elizabeth Futral, 
Maria Bengtsson

Læs interview 
med Kasper Holten

på side 30
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FAMIlIEFIlM/KOMEDIE

LAND 
Danmark

PRODUKTIONSÅR 
2011

SPILLETID 
Afventer

PREMIERE

07-04

ORIGINAL TITEL
Max Pinlig 2

INSTRUKTØR 
Lotte Svendsen

SKUESPILLERE 
Samuel Heller-Seiffert, 
Mette Agnete Horn, 
Lars Bom, Anna Agafia 
Svideniouk Egholm, 
Faysal Mobahriz

ax (Samuel Heller-Seiffert) har stadig en pinlig mor 
(Mette Agnete Horn). Ikke mindst når hun sender ham 

på højskoleophold i Jylland, fordi hans første plan om praktik 
i en bank slet ikke er det rigtige for Max. Forholdet mellem 
mor og søn spidser til, og kærligheden skaber også problemer. 
Da både Esther og Hassan dukker op i Jylland, fordi de er 
bekymrede for Max, sættes han på en stor prøve. Nu skal Max 
have styr på sit liv!

Max og hans mor er tilbage i biografen efter den succesfulde 
’Max Pinlig’ fra 2008. Holdet er stort set det samme, og Lotte 
Svendsen (Bornholms stemme, 1999) står igen for instruktio-
nen. Filmen er baseret på tv-serien af samme navn.

MAX PINlIG 2

©
 SF Film

MERE PINLIG END NOGENSINDE FØR?

SE TRAILEREN 
LIGE NU PÅ 
DIN MOBIL!
Læs mere på 
side 13 

A

ANIMATION/KOMEDIE

LAND 
Frankrig

PRODUKTIONSÅR 
2010

SPILLETID 
80 min.

PREMIERE

07-04

ORIGINAL TITEL
L’illusionniste

INSTRUKTØR 
Sylvian Chomet

STEMMER
Jean-Claude Donda, 
Eilidh Rankin, 
Duncan MacNeil, 
Raymond Mearns

nimationsfilmen ’Illusionisten’ handler om en aldrende, fransk tryllekunstner, 
hvis gammeldags forestilling er ved at blive udkonkurreret af yngre artisters 

langt mere spektakulære shows, bl.a. et nymodens rockband. Han flytter til Skotland, 
hvor han møder en ung kvinde. Deres fælles eventyr ændrer begge deres liv for evigt. 

Tryllekunstnerens rolle i ’Illusionisten’ bygger over den franske komiker Jacques Tatis 
alter ego på film, Mr. Hulot. Tati var kendt for en minimalistisk stil, der fokuserer 
på det morsomme i de små situationer, som man kan se i de anerkendte klassikere 
’Min onkel’ (1958) og ’Play Time’ (1967). Sylvain Chomets stod bag den særprægede, 
populære animationsfilm ’Trillingerne fra Belleville’, og hun har skrevet filmens 
manuskript over en historie af Jacques Tati. ’Illusionisten’ blev nomineret til en Oscar 
for Bedste animationsfilm, men blev slået på målstregen af ’Toy Story 3’.
Filmen vises kun mere original fransk tale

IllUSIONISTEN
OSCARNOMINERET FRANSK 
ANIMATIONSFILM

Læs interview med 
Samuel Heller-Seiffert 

på side 45

©
 M

iracle Film

A

A
82,9 %289 stemmer



16
kino.dk      april 2011 AKTUELLE FILM

©
 U
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filmen ’Justin Bieber - Never Say Never’ følger 
vi den unge popstjerne på hans koncert-tour i 

2010. Ud over Bieber medvirker også Miley Cyrus 
(Hanna Montana) og Jaden Smith (The Karate 
Kid). Filmen byder også på interviews med fans, 
der har fulgt sangfænomenet fra begyndelsen af 
hans karriere og Justin Biebers mentor Usher. 

For dem der ikke kender ham, er Justin Bieber et 
YouTube-fænomen, der siden har vokset sig til 
teenageidol og Grammy-nomineret musikstjerne 
med stor pladekontrakt. Manden bag ‘Step Up 
2: The Streets’ (2008) og ‘Step Up 3D’ (2010), Jon 
Chu, har instrueret, så han er erfaren med ikke 
blot danse- og musikfilm, men også med 3D-
formatet. Og ’Justin Bieber - Never Say Never’ er 
en koncertfilm i 3D. 

I

JUSTIN BIEBER 
- NEVER SAY NEVER
PÅ TURNÉ MED TEENAGESTJERNEN

LAND 
USA

PRODUKTIONSÅR 
2011

SPILLETID 
105 min.

PREMIERE

07-04

ORIGINAL TITEL
 Justin Bieber 
- Never Say Never

INSTRUKTØR 
Jon Chu

MEDVIRKENDE 
Justin Bieber, 
Jaden Smith, 
Miley Cyrus

MUSIKFIlM

i udvalgte biografer

SE TRAILEREN LIGE 
NU PÅ DIN MOBIL!
Læs mere på side 13 

A

83,1 %

2952 stemmer
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G

ACTION

LAND 
Australien

PRODUKTIONSÅR 
2010

SPILLETID 
103 min.

PREMIERE

07-04

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 barndoms-
vennen Corrie (Rachel Hurd-Wood), hendes kæreste Kevin (Lincoln Lewis), naboen 

Homer (Deniz Akdeniz) og fire andre venner. Teenagerne kører 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 militærøvelse. 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).

I MORGEN 
DA KRIGEN BROD UD

©
 U

IP

AUSTRALSK DOMMEDAGSFILM

DRAMA

LAND 
Frankrig

PRODUKTIONSÅR 
2010

SPILLETID 
122 min.

PREMIERE

07-04

ORIGINAL TITEL
Des hommes et 
des dieux

INSTRUKTØR 
Xavier Beauvois

SKUESPILLERE 
Lambert Wilson, 
Michael Lonsdale, 
Jacques Herlin

OM GUDER OG MAEND
FRANSK CANNES-VINDER

©
 C

am
era Film

avier Beauvois’ franske drama udspilles under den algeriske borgerkrig i 
1990erne. Her lever en standhaftig fransk munkeorden efter kristne forskrif-

ter i fred og fordragelighed med den muslimske befolkning. Ekstremistiske kræfter 
presser imidlertid munkene til at træffe en umulig beslutning: Enten må de blive 
og risikere liv og lemmer for at fuldføre deres spirituelle mission, eller også må de 
lade sig intimidere og flygte. 

Filmen skildrer, hvilke konsekvenser det har at have et religiøst kald i en voldelig 
verden. Den modtog Juryens Grand Prix i Cannes og blev kåret til Årets Film 2010 
af den internationale kritikersammenslutning.

X

79,9 %

62 stemmer



18
kino.dk      april 2011 AKTUELLE FILM

©
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 det fjerde kapitel i Scream-serien vender Sid-
ney Prescott (Neve Campbell) hjem til Woods-

boro for at reklamere for sin nye selvhjælpsbog. 
Sheriffen Dewey (David Arquette) og journalisten 
Gale Weathers (Courteney Cox) er blevet gift, og 
sammen med Sydneys kusine (Emma Roberts) er 
de klar til at byde Sydney velkommen hjem… men 
det er en ny Ghostface-morder desværre også!

Wes Cravens ’Scream’ (1996) ændrede slasher-
filmen med sin blanding af gys, humor og masser 
af genre-referencer. I 1997 og 2000 instruerede 
Craven efterfølgerne om den maskeklædte mor-
der og yndlingsofferet Sidney. Nu har den garvede 
gyserinstruktør kastet sig over en fjerde omgang - 
selvfølgelig med det oprindelige hold af skuespil-
lere og et helt nyt sæt gyserregler. 

I

SCREAM 4
GHOSTFACE-MORDEREN ER TILBAGE!

LAND 
USA

PRODUKTIONSÅR 
2011

SPILLETID 
116 min.

PREMIERE

14-04

GYSER

David 
Arquette

Neve 
Campbell

Courteney 
Cox

Emma 
Roberts

Hayden 
Panettiere

En film af wes Craven
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SE TRAILEREN LIGE 
NU PÅ DIN MOBIL!
Læs mere på side 13 

ORIGINAL TITEL
Scream 4

INSTRUKTØR 
Wes Craven

SKUESPILLERE 
Neve Campbell, Courte-
ney Cox, David Arquette, 
Emma Roberts, Hayden 
Panettiere 

Læs mere om 
Scream-fænomenet 

på side 38

83,4 %

314 stemmer
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vangsindlagt på en institution af sin stedfar 
opfinder en ung pige (Emily Browning) en 

parallel verden for at kunne håndtere den barske 
virkelighed. I fantasiens verden er hun ikke bundet 
af tid og sted, men fri til at rejse hvorhen hun vil, 
og hendes fantastiske eventyr udvisker linjerne 
mellem virkelighed og fantasi. En plan træder 
frem af universet, og sammen med fire andre 
piger forsøger hun at skabe sin egen skæbne og 
flygte fra institutionen.

Hvis handlingen lyder langt ude, er der noget 
om snakken. Instruktøren Zack Snyder (300, 
Watchmen) er ikke kendt for mådehold, og ’Sucker 
Punch’ blander alt fra samurai-krigere og tungt 
artilleri til miniskørter og kæmperobotter i et 
stort anlagt univers.

T

SUCKER PUNCH
ACTION-OVERLOAD FRA INSTRUKTØREN 
AF ’300’ OG ’WATCHMEN’

LAND 
USA

PRODUKTIONSÅR 
2011

SPILLETID 
109 min.

PREMIERE

14-04

ACTION/ADVENTURE

SE TRAILEREN LIGE 
NU PÅ DIN MOBIL!
Læs mere på side 13 

ORIGINAL TITEL
Sucker Punch

INSTRUKTØR 
Zack Snyder

SKUESPILLERE 
Emily Browning, Vanessa 
Hudgens, Jamie Chung, 
Jena Malone, Abbie 
Cornish, Carla Gugino, 
Scott Glenn, Jon Hamm

82,6 %

304 stemmer
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FAMIlEFIlM/ANIMATION 

RIO
NY ANIMATION 
AF HOLDET BAG 
’ICE AGE’

©
 Fox

familiefilmen ’Rio’ opdager den tamme og meget 
sjældne papegøje Blu, at han ikke alligevel er den 

sidste af sin art. Langt væk fra Blus hjem i USA og dybt 
inde i den brasilianske regnskov lever nemlig en meget 
smuk papegøje ved navn Jewel. Blu kan ikke flyve, og han 
har heller aldrig været hjemmefra før, men dette stopper 
ham ikke i at tage på et storslået eventyr for at finde 
kærligheden.

Ice Age-skaberne har denne gang kastet sig over frodige 
samba-rytmer og farverige dyrearter med masser af 
karisma. De originale stemmer leveres af Jesse Eisenberg 
(The Social Network, 2010), Anne Hathaway (Love and 
Other Drugs, 2010) og Jamie Foxx (Collateral, 2004).

I
LAND 
USA

PRODUKTIONSÅR 
2011

SPILLETID 
95 min.

PREMIERE

14-04

ORIGINAL TITEL
Rio

INSTRUKTØR 
Carlos Saldanha 

DANSKE STEMMER
Andreas Bo, Johanne 
Lousie Schmidt, Regitze 
Glenthøj, Pilou Asbæk, 
Martin Buch, Rasmus Botoft 

SE TRAILEREN LIGE 
NU PÅ DIN MOBIL!
Læs mere på side 13

i udvalgte biografer
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DRAMA

LAND 
USA

PRODUKTIONSÅR 
2010

SPILLETID 
110 min.

PREMIERE

14-04

ORIGINAL TITEL
Welcome to the Rileys

INSTRUKTØR 
Jake Scott

DANSKE STEMMER 
James Gandolfini, 
Kristen Stewart, 
Melissa Leo, 
Joe Chrest

oug (James Gandolfini) og Lois (Melissa Leo) Rileys ægteskab er fuldstændig 
kuldsejlet efter deres eneste barn blev dræbt i et trafikuheld otte år tidligere. 

Mens Doug finder trøst hos servitricen Vivian, lukker den samvittighedstyngede Lois 
omverdenen helt ude og isolerer sig i hjemmet. På en forretningsrejse til New Orleans 
træffer Doug den unge prostituerede Mallory (Kristen Stewart), der minder ham om 
deres afdøde datter, og han beslutter sig for at forsøge at redde hende.

’Welcome to the Rileys’ byder på et stærkt cast anført af James Gandolfini, der er 
kendt fra tv-serien ’The Sopranos’, og Melissa Leo, der i februar vandt en Oscar for sin 
præstation i ‘The Fighter’ (2010). Kristen Stewart har ud over sin stjerne-rolle i Twilight-
filmene vist stort skuespil i ’Ind i vildmarken’ (2007) og ’The Runaways’ (2010).

WElCOME TO 
THE RIlEYS

©
 M

iracle Film

INDEPENDENT-FILM 
MED TWILIGHT-
STJERNE

B

DRAMA

LAND 
Tyskland, Østrig

PRODUKTIONSÅR 
2010

SPILLETID 
115 min.

PREMIERE

14-04

ORIGINAL TITEL
Jud Süss 
- Film ohne Gewissen

INSTRUKTØR 
Oskar Roehler

SKUESPILLERE 
Tobias Moretti, 
Moritz Bleibtreu, 
Martina Gedeck, 
Justus von Dohnányi

©
 M

iracle Film

D

erlin, 1939. Den moderat succesfulde østrigsk-fødte skuespiller Ferdinand 
Marian (Tobias Moretti) bliver tilbudt hovedrollen i den store nazi-produktion 

’Jud Süss’. Det er hans livs chance, og alligevel tøver han. Hans kone Anna (Mar-
tina Gedeck) har indvendinger, og han er samtidig bange for at blive typecastet 
som jøde. Til sidst giver han dog efter for Goebbels’ hårde pres og tager rollen. 
Det viser sig hurtigt, at filmskaberne præsenterer hans karakter som endnu mere 
suspekt overfor publikum, end han havde frygtet.

’Jud Süss - I ondskabens tjeneste’ er baseret på virkelige hændelser. Filmen ’Jud 
Süss’ var et hadsk projekt, der fremstillede den jødiske hovedperson som grisk 
og pervers. Skuespillerne er internationalt kendte med Moritz Bleibtreu fra ’Lola’ 
(1998) og ’Baader Meinhoff Komplekset’ (2008) som den mest fremtrædende.

JUD SÜSS
- I ONDSKABENS
TJENESTE
TYSK FILM OM VERDENS
MEST HADEDE SKUESPILLER
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DRAMA

BEYOND
SVENSK DRAMA MED NOOMI RAPACE

n morgen kort før juleaften modtager den 
34-årige Leena (Noomi Rapace) et telefonop-

kald fra sygehuset i sin hjemby. Hun får at vide, at 
hendes mor er døende. Denne nyhed betyder, at 
hun for første gang i sit voksenliv bliver konfronte-
ret med sin mor og pludselig tvinges til at gøre op 
med sin fortid for at komme videre med sit liv. En 
fortid som hun levede i Ystads berygtede kvarter, 
Svinestierne.

Hovedpersonen i den svenske film ’Svinestierne’ 
spilles af Noomi Rapace, der blev kendt som 
Lisbeth Salander i de tre Millennium-film, der 
startede med ’Mænd der hader kvinder’ (2009). 
Før denne rolle spillede hun dyster mor i ’Daisy 
Diamond’ (2007), og hun skal spille over for Robert 
Downey Jr. og Jude Law i den kommende ’Sherlock 
Holmes: A Game of Shadows’. Det er Pernilla 
Augusts (Drabet, 2005) spillefilmsdebut som 
instruktør.

E

LAND 
Sverige

PRODUKTIONSÅR 
2011

SPILLETID 
99 min.

PREMIERE

14-04

ORIGINAL TITEL
Svinalängorna

INSTRUKTØR 
Pernilla August 

SKUESPILLERE 
Noomi Rapace, 
Ola Rapace, 
Ville Virtanen, 
Tehilla Blad

AKTUELLE FILM
22
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FAMIlIEFIlM

LAND 
Frankrig

PRODUKTIONSÅR 
2010

SPILLETID 
100 min.

PREMIERE

14-04

ORIGINAL TITEL
Arthur et la guerre des 
deux mondes

INSTRUKTØR 
Luc Besson

DANSKE STEMMER 
Pernille Valentin 
Brandt, Mick Øgendahl, 
Lars Mikkelsen, 
Kirsten Lehfeldt

ARTHUR 3: 
DE TO VERDENER ©

 Scanbox

TREDJE EVENTYR OM MINIMOYSERNE

F

DRAMA

LAND 
USA

PRODUKTIONSÅR 
2011

SPILLETID 
118 min.

PREMIERE

14-04

ORIGINAL TITEL
The Lincoln Lawyer

INSTRUKTØR 
Brad Furman

SKUESPILLERE 
Matthew 
McConaughey, 
Marisa Tomei, Josh 
Lucas, Ryan PhillippeTHE lINCOlN lAWYER

ADVOKAT-DRAMA MED 
MATTHEW MCCONAUGHEY

©
U

IP

D

orsvarsadvokaten Mickey Haller (Matthew McConaughey) arbejder fra bag-
sædet af sin Lincoln Continental. Haller har brugt det meste af sin karriere 

på at forsvare almindelige forbrydere, indtil han får sit livs sag. Han skal forsvare 
en playboy fra Beverly Hills anklaget for mord. Men den tilsyneladende enkle sag 
tager en pludselig dramatisk drejning, der kan blive livsfarlig for Haller.

’The Lincoln Lawyer’ er baseret på Michael Connellys bestseller. Hovedrollen 
spilles af Matthew McConaughey, der dermed vender tilbage som mere seriøs 
skuespiller efter en række letbenede roller i film som ’Sahara’ (2005) og ’Så flyt 
dog’ (2006). Marisa Tomei er kendt fra ’The Wrestler’ (2008), og Ryan Phillippe 
var med i ’Flags of Our Fathers’ (2006) og ’Crash’ (2005).

A

en onde, to meter høje Maltazar har snydt Arthur og er rejst gennem den magiske pas-
sage og ind i menneskenes verden, som han vil gøre alt for at ødelægge. Arthur opsnap-

per hurtigt Maltazars hemmelige projekt, men står overfor en kæmpemæssig udfordring, da 
han nu befinder sig i Minimoysernes verden og er på størrelse med en tissemyre.

Den franske instruktør Luc Bessons animerede serie begyndte i 2006 med 
’Arthur og Minimoyserne’, hvor vi stiftede bekendtskab med det alfeagtige 
folkefærd. Tre år senere fulgtes denne film op med ’Arthur og Maltazars hævn’, 
og med ’Arthur 3: De to verdener’ afsluttes trilogien. Besson er i øvrigt 
kendt for film som ’Nikita’ (1990) og ’Det femte element’ (1997).

Filmen får udelukkende premiere med dansk tale.

81,4 %

80 stemmer
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LAND 
USA

PRODUKTIONSÅR 
2011

SPILLETID 
100 min.

PREMIERE

21-04

ORIGINAL TITEL
Limitless

INSTRUKTØR 
Neil Burger

DANSKE STEMMER 
Bradley Cooper, 
Abbie Cornish, 
Robert De Niro, 
Anna Friel

radley Cooper spiller journalisten Eddie Morra, der opdager 
eksistensen af et hemmeligt narkotikum, der giver bruge-

ren overmenneskelige kræfter. Efterhånden som han bliver af-
hængig af stoffet, opdager han dets skyggesider og voldsomme 
konsekvenser.

Limitless’ er en hypermoderne thriller med Bradley Cooper fra 
’Tømmermænd i Vegas’ (2009) og ’The A-Team’ (2010). Han spil-
ler overfor veteranen Robert De Niro (Goodfellas) i filmen, der 
er instrueret af manden bag ’Illusionisten’ (2006).

lIMITlESS

©
 N

ordisk Film

BRADLEY COOPER OG 
ROBERT DE NIRO I NY THRILLER

I

GYSER

LAND 
USA

PRODUKTIONSÅR 
2011

SPILLETID 
Afventer

PREMIERE

28-04

ORIGINAL TITEL
Apollo 18

INSTRUKTØR 
Gonzalo López-Gallego

SKUESPILLERE  
UkendtAPOllO 18

HEMMELIGHEDEN FRA MÅNEN

©
 Scanbox

B

følge de amerikanske myndigheder var Apollo 17 den sidste 
bemandede rumrejse til månen. Men vedvarende rygter har 

længe hævdet, at en tophemmelig Apollo 18-ekspedition blev 
sendt af sted kort tid efter i 1973. Beviserne har dog aldrig kunne 
vises - før nu. De forsvundne og meget omdiskuterede Apollo 
18-optagelser, som NASA ihærdigt har benægtet eksisterer, kan 
nu ses i ’Apollo 18’.

’Apollo 18’ er en fupdokumentar (også kaldet mockumentary) og 
gyser, som bliver filmet af astronauterne selv. Den giver svaret 
på spørgsmålet om, hvorfor mennesket aldrig er vendt tilbage 
til månen, og den realistiske, semi-dokumentariske stil kan 
sammenlignes med film som ’The Blair Witch Project’ (1999) og 
Paranormal Activity-filmene.

THRIllER

83,7 %

105 stemmer

77,9 %

314 stemmer
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ACTION/ADVENTURE/
WESTERN

LAND 
New Zealand

PRODUKTIONSÅR 
2010

SPILLETID 
100 min.

PREMIERE

28-04

ORIGINAL TITEL
The Warrior’s Way

INSTRUKTØR 
Sngmoo Lee

SKUESPILLERE 
Jang Dong-gun, 
Geoffrey Rush, 
Kate Bosworth

i befinder os i det 19. århundrede. En mægtig kriger ved navn Yang (Jang Dong-
gun) bliver hyret til at myrde det sidste medlem i en fjendtlig klan, der viser sig 

blot at være en baby. Han afviser missionen og flygter med barnet til en forfalden by 
i det amerikanske vesten. Hans fjender finder frem til ham, og han må flygte for at 
beskytte barnet og hans nye kammerater - byens drukkenbold Ron (Geoffrey Rush) 
og Lynn (Kate Bosworth), som begge har en tragisk fortid.

’The Warrior’s Way’ er en blanding af western og asiatiske samuraifilm. Den har 
Hollywood- stjernerne Geoffrey Rush (Pirates of the Caribbean-filmene) og Kate 
Bosworth (Superman Returns) på rollelisten.

THE WARRIOR’S WAY

©
 Sony

COWBOYS MØDER KOREANSKE KRIGERE

G

DRAMA

LAND 
USA

PRODUKTIONSÅR 
2011

SPILLETID 
Afventer

PREMIERE

28-04

ORIGINAL TITEL
Restless

INSTRUKTØR 
Gus Van Sant

SKUESPILLERE 
Mia Wasikowska, 
Henry Hopper, 
Jane Adams, 
Ryo Kase

RESTlESS
NY FILM AF GUS VAN SANT

©
 Sony

V

us Van Sants ’Restless’ handler om en syg teenagepige (Mia Wasikowska), 
der bliver venner med en dreng (Henry Hopper), der har en svaghed for 

begravelser. Sammen bliver de desuden venner med spøgelset af en japansk 
kamikaze-pilot fra 2. Verdenskrig (Ryo Kase).

Filmen er instrueret af Gus Van Sant, der modtog De gyldne palmer ved Cannes 
filmfestivalen med ’Elephant’ (2003), og stod også bag den Oscarvindende ’Milk’ 
fra 2008. Hovedrollen spilles af Mia Wasikowska fra eventyrfilmen ’Alice i Even-
tyrland’ (2010) og komediedramaet ’The Kids Are All Right’ (2010). Henry Hopper 
er søn af den afdøde Hollywood-stjerne Dennis Hopper.
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SE TRAILEREN LIGE 
NU PÅ DIN MOBIL!
Læs mere på side 13 

©
 U

IP

ordenguden Thor (Chris Hemsworth) bliver for-
vist fra Asgård af sin mægtige far Odin (Anthony 

Hopkins). Nu er han tvunget til at bo blandt dødelige. 
På Jorden forelsker han sig i forskeren Jane Foster 
(Natalie Portman), men må snart sande, at truslen fra 
hans halvbror Loki (Tom Hiddleston) følger med hans 
nye liv.

’Thor’ er baseret på Marvel Comics’ superhelt fra 1962, 
som er inspireret af den nordiske mytologis torden-
gud. I hovedrollen ses Chris Hemsworth, der spillede 
Captain James T. Kirks far i ’Star Trek’ (2009). Thor er 
hans første store hovedrolle, og han bliver flankeret 
af mere rutinerede kræfter som Sir Anthony Hopkins 
(Ondskabens øjne), Natalie Portman (Black Swan) og 
Stellan Skarsgård (Engle & Dæmoner). Den britiske 
skuespiller og instruktør Kenneth Branagh (Franken-
stein, 1994) har instrueret.

T

THOR
MARVEL-SUPERHELT 
OG TORDENGUD

ACTION/ADVENTURE

LAND 
USA

PRODUKTIONSÅR 
2011

SPILLETID 
Afventer

PREMIERE

28-04

ORIGINAL TITEL
Thor

INSTRUKTØR 
Kenneth Branagh

SKUESPILLERE 
Chris Hemsworth, Natalie 
Portman, Anthony Hopkins, 
Stellan Skarsgård, Tom 
Hiddleston, Rene Russo

i udvalgte biografer 84 %

254 stemmer
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SE TRAILEREN LIGE 
NU PÅ DIN MOBIL!
Læs mere på side 13

©
 SF Film

a den fattige kinesiske dreng Li Cunxin (Chi Cao) 
er 11 år, bliver han håndplukket til at fremme kultu-

ren i Kina som medlem af et balletkompagni med ben-
hård træning. Som ung mand bliver Li i slut 70erne den 
første kineser nogensinde, der sendes på balletskole i 
USA. Her møder han en sød amerikansk danserinde og 
en helt ny verden fuld af muligheder. Hans tro på Det 
Kommunistiske Parti begynder at smuldre, men snart 
går det op for ham, at Partiet styrer, om han nogen-
sinde kommer til at gense sin familie.

’Maos sidste danser’ er instrueret at Bruce Beresford 
(Driving Miss Daisy) og baseret på den virkelige Li 
Cunxins selvbiografi. De to hovedroller spilles af Chi 
Cao og Amanda Schull (Center Stage), der kommer fra 
henholdsvis Beijing Dance Academy og Corps de ballet i 
San Francisco. Filmen er en del af Biografklub Danmark.

D

MAOS SIDSTE 
DANSER

DRAMA/ROMANTIK

LAND 
Australien

PRODUKTIONSÅR 
2009

SPILLETID 
117 min.

PREMIERE

28-04

ORIGINAL TITEL
Mao’s Last Dancer 

INSTRUKTØR 
Bruce Beresford 

SKUESPILLERE 
Chi Cao, Amanda 
Schull, Bruce Greenwood, 
Kyle MacLachlan, 
Joan Chen

AUTENTISK FORTÆLLING 
OM DANSENS MAGT

27

7

81,5 %

92 stemmer
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UNGDOMSFIlM/DRAMA

LAND 
Danmark

PRODUKTIONSÅR 
2011

SPILLETID 
90 min.

PREMIERE

28-04

ORIGINAL TITEL
Frit Fald

INSTRUKTØR 
Heidi Maria Faisst

SKUESPILLERE
Frederikke Dahl Hansen, 
Anne Sofie Espersen, 
Dar Salim, Niels 
Skousen, Kirsten OlesenFRIT FAlD

©
 N

ordisk Film

BARSK, DANSK 
UNGDOMSFILM 

Å

THRIllER

LAND 
England

PRODUKTIONSÅR 
2010

SPILLETID 
111 min.

PREMIERE

28-04

ORIGINAL TITEL
Brighton Rock

INSTRUKTØR 
Rowan Joffe 

SKUESPILLERE 
Sam Riley, Helen Mirren, 
John Hurt, Andrea Rise-
borough, Andy Serkis 

©
 M

iracle Film

L

ret er 1964. Vi befinder os i den engelske by Brighton, hvor kriminalite-
ten florerer. Den unge sociopat Pinkie (Sam Riley) er på vej til at blive en 

etableret gangster med mord på samvittigheden, da hans veje krydses med den 
uskyldige og godhjertede Rose. På trods af advarsler fra den ældre Ida (Helen 
Mirren) falder Rose pladask for Pinkie med uheldige konsekvenser.

’Brighton Rock’ er baseret på Graham Greenes mørke roman fra 1938 og har tid-
ligere været filmatiseret i 1947 med en ung Richard Attenborough i hovedrollen. 
Den destruktive Pinkie spilles af Sam Riley (Control, 2007), Rose af den nye it-girl 
Andrea Riseborough (Det stærke køn - We Want Sex, 2010) og begge flankeres de 
af den Oscar-vindende Helen Mirren (The Queen, 2006).

BRIGHTON ROCK
THRILLER OVER GRAHAM 
GREENES KLASSISKE ROMAN

ouise (Frederikke Dahl Hansen) er 16 år gammel og bor hos sine bedsteforældre, fordi 
hendes mor sidder i fængsel. Da moderen (Anne Sofie Espersen) pludseligt kommer 

ud, begynder Louise i smug at genoptage kontakten til sin mor og idealisere hende blindt. 
Snart står den på stoffer og fester i selskab med en flok mennesker, der synes at glemme, at 
Louise blot er teenager.

Instruktøren Heidi Maria Faisst er ikke bange for at lave film om tabubelagte emner som 
fx fødselsdepression i ’Velsignelsen’ (2009). Frederikke Dahl Hansen, der spiller Louise, 
filmdebuterer i ’Frit fald’, men er kendt fra tv’s ’Manden med de gyldne ører’. Som morens 
ekskæreste ses Dar Salim, der allerede er et etableret navn fra film som ’Gå med fred Jamil’ 
(2008). ’Frit fald’ deltog i ungdomskonkurrencen på dette års Berlin Filmfestival.

67,7 %

207 stemmer
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Hvem spiller yndlingsofferet 
Sidney Prescott i ’Scream’-
filmene?

D. Courteney Cox  
E. Jennifer Love Hewitt

F. Neve Campbell

Svaret skal være modtaget 
senest den 25. april 2011

Vind ’Harry Potter og Dødsregalierne™ - Del 1’ Blu-ray™ Combo

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
Send en sms til  1225 

med et af følgende svar:
Kino D   Kino E   Kino F

KONKURRENCE
Send en sms til  1225 

med et af følgende svar:
Kino A   Kino B   Kino C

’Harry Potter og Dødsregalierne™ 
- del 1’ er første del af David Yates’ 
filmatisering af J. K. Rowlings 
syvende og sidste bog om Harry 
Potters magiske univers. I anledning 
af filmens release på Blu-ray™ og 
DVD den 12. april udlodder vi 5 stk. 
Blu-ray™ Combo (Blu-ray™ + DVD + 
Digital Copy). Deltag i konkurren-
cen ved at svare rigtigt på følgende 
spørgsmål:

Den garvede gyserinstruktør Wes Cra-
ven er tilbage med den fjerde ’Scream’-
film om den berygtede ghostface-mor-
der. I anledning af premieren på ’Scream 
4’ den 14. april 2011 udlodder vi 10 x 2 
fribilletter til filmen. Deltag i konkur-
rencen ved at svare rigtigt på følgende 
spørgsmål:

©
 Scanbox

David 
Arquette

Neve 
Campbell

Courteney 
Cox

Emma 
Roberts

Hayden 
Panettiere

En film af wes Craven

DIMENSION FILMS PRESENTS  IN ASSOCIATION WITH CORVUS CORAX  AN OUTERBANKS ENTERTAINMENT PRODUCTION   A FILM BY WES CRAVEN  “SCREAM 4”  DAVID ARQUETTE  NEVE CAMPBELL  COURTENEY COX  EMMA ROBERTS  HAYDEN PANETTIERE  ANTHONY ANDERSON  ALISON BRIE  ADAM BRODY
RORY CULKIN  MARIELLE JAFFE  ERIK KNUDSEN  MARY McDONNELL  MARLEY SHELTON  NICO TORTORELLA  CASTING AVY KAUFMAN  NANCY NAYOR CSA  DESIGNER DEBRA McGUIRE  MUSIC MARCO BELTRAMI  SUPERVISOR LIZA RICHARDSON  PRODUCER CARLY FEINGOLD  EDITOR PETER McNULTY 

  PRODUCTION ADAM STOCKHAUSEN  PHOTOGRAPHY PETER DEMING A.S.C.  PRODUCERS BOB WEINSTEIN  HARVEY WEINSTEIN  RON SCHMIDT  EHREN KRUGER  MATTHEW STEIN  CATHY KONRAD  MARIANNE MADDALENA  PRODUCED KEVIN WILLIAMSON  IYA LABUNKA  WES CRAVEN  
BY BY

COSTUME MUSIC

DESIGNER
DIRECTOR OF EXECUTIVE

BY

BYBY
WRITTEN KEVIN WILLIAMSON  DIRECTED WES CRAVEN

CO-

CREATED BY  BASED ON CHARACTERS KEVIN WILLIAMSON www.SCREAM-4.CoM

Nyt åRti. NyE REglER.

8428pt_18a0_Scream4_685x1015_DK.indd   1 10/03/11   14.15

Vind fribilletter og merchandise til Scream 4!

Hvad efterlader Dumbledo-
re til Harry i sit testamente 
i ’Harry Potter og Døds-
regalierne™ – del 1’?

A. Det gyldne lyn 
 og fordelingshatten  
B. Det gyldne lyn 
 og Gryffindors sværd

C. Fordelingshatten 
 og Gryffindors sværd

Svaret skal være modtaget senest 
den 30. april 2011
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Kasper Holten har med ’Juan’ instrueret sin første spillefilm, 
som tilmed er den første film, de blander klassisk filmfortælling 
med klassisk opera. Vi mødte den entusiastiske instruktør på hans 
kontor i Operaen til en snak om, hvordan og ikke mindst hvorfor 
Mozarts ’Don Juan’ er blevet til en film. 
ORD: Søren Søndergaard 

JUAN - KASPER HOLTEN: 

DET ER 
FØRST 
OG FREMMEST 
EN FILM

30

©
 SF FILM

© Steffen Aarfing
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 vilken genre er ’Juan’? 
Det er først og fremmest en film, 

og det har været ambitionen, siden vi 
startede for seks-syv år siden - vi ville lave 
en operafilm på filmens præmisser. Det 
er et forsøg på at skabe en syntese af de 
to kunstarter, uden at få det værste frem i 
hinanden; at undgå det mest overfladiske 
og glamourøse i film og det allermest stive, 
klicheagtige og sentimentale i operaen. For 
mig er de to kunstarter jo fantastiske pga. 
noget helt andet. Opera elsker jeg, fordi 
det er så fysisk. At man synger, er jo et 
udtryk for, at ordene ikke slår til. Følel-
serne, der gennemgås, er så ekstreme, at 
karaktererne er nødt til at synge for at få et 
større udtryksregister. Og så er der filmens 
evne til at komme helt tæt på.

Så filmmediets styrker som fx nærbil-
leder er til gavn for en operafilm?
Det håber jeg. Det er i al fald et forsøg på 
at fortælle en opera på en anden måde. Vi 
skammer os ikke over, at det ser voldsomt 
ud at synge et højt C. Vi skammer os ikke 
over, at det er ekstremt. Det er hele grun-
den til, at vi laver det. Derfor skulle vi finde 
operasangere, der ikke bare synger godt, 
men som kan tåle, at vi kommer helt op i 
ansigtet på dem, uden at de taber intensi-
teten. Det nytter jo ikke noget at spille det 
som ren naturalisme, for det er det ikke.  Vi 
ville ikke respektere operaens præmisser 
i den forstand. Jeg håber, at vi respekte-
rer en kerne i Mozart, men lydsiden skal 
snavses til, og så skal det synges live! At 
de synger live on location var en helt afgø-
rende forudsætning for, at jeg overhovedet 
havde lyst til at lave filmen. Det var en stor 
teknisk udfordring. Vi har i årevis afprøvet 
tekniske gadgets ude i Avedøre, før vi fandt 
frem til et system, som virkelig fungerede, 
når sangeren skal stå og synge live i silende 
regnvejr i takt til musikken.

Er det alt sang i filmen, der er optaget 
live under indspilningerne?
Alt, hvad du ser dem synge, er optaget on 
location. Ingen af sangene er eftersynkro-
niserede, og jeg tror, det giver den umid-
delbarhed, der er i filmen. Den der fysiske 
energi. Hvis man ser film, der er 
lavet med playback, kan man se, at de ikke 
synger rigtigt. For når du synger rigtigt, gør 

det noget ved din fysisk, og det kan også 
høres på stemmen. Sætter du dig ned, 
imens du synger, kan du jo høre det! (Kas-
per Holten rejser sig op og sætter sig i stolen, 
imens han taler for at demonstrere). Og det 
er det fede ved opera for mig. 

Det er en oplevelse, jeg gerne vil give 
videre med ’Juan’. Når jeg har instrueret 
opera, har jeg haft det privilegium at sidde 
helt tæt på sangerne i prøvesalen for at 
blive blæst bagover og tænke WOW!!! Når 
publikum dukker op til selve forestillingen, 
er der kommet orkester på, man er kommet 
længere væk osv. Og den oplevelse vil jeg 
forsøge at give publikum, så de kommer 
helt tæt på det fantastiske, en operasanger 
kan.

Opera er simpelthen skabt til
close-ups?
Ja, det synes jeg. Især med de sangere, jeg 
var heldig at få med i filmen. De er vant til 
at stå på en scene og spille ud til et publi-
kum på 1000-4000 mennesker, og at de er 
lykkedes med så nærværende præstationer 
på lærredet, og tilmed tåler kameraet helt 
tæt på, er noget af det, jeg er allermest 
stolt af. 

Det lyder som en noget anderledes 
hverdag for operasangere.
I forhold til det image, operasangere jo 
ofte har - altså klicheen om operasangere 
- var de sindssygt game på det hele og 
tog det som en oplevelse. Chris og Misha 
(Christopher Maltman og Mikhail Petrenko, 
red.), som synger Don Juan og Leporello, 
sang hele deres store scene i et kunstigt 
regnvejr en hel nat igennem ude på gaden. 
De var iskolde til sidst. Scenen skulle jo 
synges igen og igen i forskellige takes og 
indstillinger. Sangere gik med på nogle 
ting, jeg aldrig havde troet muligt.

Det er en meget erotisk film. 
Er det befriende som operainstruktør 
at kunne vise erotikken på en anden 
måde, end man kan på scenen?
Ja, men samtidig er det også svært. Det 
ved man fra selv erfarne filminstruktører, 
som nogle gange har udfordringer med at 
få erotik til at virke. Det er jo svært at vise, 
både på scenen og på lærredet, men jeg er 
godt hjulpet på vej af Mozarts musik, som 
er så erotisk i de situationer, at den giver 
enormt meget. Desuden havde 

H
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At man synger, 
er jo et udtryk 
for, at ordene 
ikke slår til.

© Steffen Aarfing
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Den 38-årige Kasper Holten 
har siden 2000 været ansat 
som Det Kongelige Teaters 
operachef. Han har opsat 
mere end 50 operaer, musi-
cals og skuespil i Danmark og 
fik bl.a. stor succes med sin 
version af Richard Wagners 
’Nibelungens Ring’ i Ope-
raen på Holmen. Til august 
tiltræder Kasper Holten 
stillingen som operachef ved 
Royal Opera House i Covent 
Garden, London.

©
 Steffen A
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jeg nogle sangere, der gik med på, at det er 
erotisk og må handle om kroppen. Men det 
var sjovt at få lov til at fortælle erotik på 
en anden måde - en måde der måske føles 
decideret sexet - i forhold til operascenen, 
hvor der er ting, man ikke kan rent praktisk, 
og publikum er langt væk. Det ville blive 
noget klodset roderi. At få erotik til at 
blive vedkommende på lærredet såvel som 
på scenen, er noget af det allersværeste 
overhovedet.

Hvorfor blev det netop Mozarts ’Don 
Juan’, du valgte at filmatisere?
 Det blev det af flere grunde. Det er en 
skidegod historie i sig selv med alle de 
elementer, en god film kræver. Den er 
relevant at fortælle igen i dag. Den siger 
jo utroligt meget om det moderne men-
neske og måske især den moderne mands 
rastløshed og evige stræben - ikke kun 
efter kvinder - men i det hele taget. Al den 
vidunderlige livskraft Juan har til at gå ud 
og leve livet, er jo også det, der ødelægger 
ham, og som slår over i selvdestruktion. 
Den historie var sjov at fortælle igen, og så 
egner Mozart sig godt til film. Mozart har 
en kvalitet af at være mere realistisk i sit 
udtryk og kan dermed nemmere oversæt-
tes til lærredet, hvor de store sentimen-
tale, romantiske operaer ville blive lidt 
svulstige. Og endelig er der to operaer, 
som jeg elsker: ’Carmen’ og ’Don Juan’. De 
er fantastiske operaer, som næsten aldrig 
lykkes 100 procent, fordi vi har så mange 
ideer og fantasier om de to hovedpersoner, 
at de næsten altid bliver en skuffelse på 
scenen. Derfor har jeg hele tiden haft lyst 
til at lave ’Don Juan’. Jeg har lavet adskillige 
andre Mozart-operaer, men har måske 
ubevidst reserveret ’Don Juan’ til den dag, 
jeg fik chancen for at fortælle den på en 
anden måde.

 

 Filmen foregår i en unavngiven storby 
- er det for at gøre historien tidløs?
Den handler om et menneske, som kunne 
leve i København, Wien eller New York, 
men der er noget med Budapest - som vi 
endte med at filme i - der har en særlig 
følelse af udefineret Centraleuropæisk 
storby. Den ligner lidt Wien, den ligner lidt 
München. Faktisk fandt under optagelserne 
ud af, at Steven Spielbergs ’München’ 
brugte de samme locations i Budapest 
som os, hvor det så skal forestille at være 
München. Mens vi var der, blev Russell 
Crowe og Cate Blanchetts Robin Hood-
film optaget dernede, og engelsk tv lavede 
’Jordens søjler’. Men at byen ikke skulle 
være en konkret by var væsentligt, fordi 
den handler om en moderne mand og hans 
rastløshed, hans flugt fra meningsløsheden 
ved hele tiden at fylde mere på. Og det er 
ikke en historie, der er specifikt forankret i 
en bestemt kultur eller land i Europa.

Du er ikke bange for at sende hele ope-
rapublikummet over i biografen?
 For det første tror jeg, at mere avler mere. 
Hvis folk bliver begejstrede for denne film, 
hvad jeg jo håber, de gør, tror jeg, at det vil 
gøre dem sultne efter mere opera og ople-
ve det live. Min oplevelse er, at operastam-
publikummet er relativt altædende. De vil 
gerne opleve alt, hvad der har med opera 
at gøre. Jeg håber bestemt, at de kommer 
i biografen, men filmen er ikke lavet for at 
please folk, der i forvejen kan lide opera, el-
ler for at vinde et nyt operapublikum. Den 
er lavet, fordi vi havde lyst til at lave den, og 
så håber vi selvfølgelig, at folk, der generelt 
er nysgerrige og åbne overfor anderledes 
ting, har lyst til at opleve filmen. Nogen vil 
nok synes, at de synger for meget, men det 
er jo en præmis, man kan 
gå med på eller ej. 

At få erotik 
til at blive 
vedkommende 
er noget af det 
allersværeste 
overhovedet.

Vi skammer os 
ikke over, at det 
ser voldsomt ud
at synge et højt C.

5 gode operaer for
begyndere if. Kasper Holten.
Carmen af Georges Bizet
La Traviata af Giuseppe Verdi
La Bohème af Giacomo Puccini
Tosca af Giacomo Puccini
Don Juan af Mozart
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’The Troll Hunter’

’A Serbian Film’

’ Hobo with a Shotgun’’

’Vores tid kommer’

’Nude Nuns with Big Guns’ ’Pear’

NEW TALENT 
GRAND PRIX

 - DE NOMINEREDE ER:
’All Good Children’ af Alicia Duffy 

’Amnesty’ af Buyar Alimais 
’Civil War’ af Pedro Caldas 

’End of Animal’ af Jo Sung-hee 
’Flowers of Evil’ af David Dusa 

’Pear’ af Zhang Ciyu 
’Two Gates of Sleep’ af Alistair Banks Griffin 

’Viva Riva!’ af Djo Munga 
’Vores tid kommer’ af Romain Gavais 

’You Are Here’ af Daniel Cockburn

’Super’

Fra den 14. april til den 1. maj er der 
filmfestival i København. 
CPH PIX er blot to år gammel, 
men har allerede opnået stor succes 
som Danmarks største filmfestival. 
Men hvad er CPH PIX egentlig for 
en størrelse? Her er kino.dk’s guide 
til CPH PIX.     ORD: Daniel Bentien 
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HVAD ER CPH PIX? 
PIX er en fusion mellem de to tidligere film-
festivaler NatFilm Festivalen og Copenhagen 
International Film Festival og Danmarks svar 
på Cannes og Berlinalen .  
 

PROGRAMMET 
Festivalen har over 200 film og events på 
programmet. Her er både film om punkmu-
sik, skandinaviske film og nye asiatiske film. 
Instruktører som Jean-Luc Godard, Peter 
Weir, Takashi Miike, Michael Winterbottom 
og Ken Loach er repræsenteret, mens man 
kan opleve filmstjerner fra hele verden.  
 
Man mærker NatFilm Festivalens skæve, 
kultfikserede aftryk på programmet med 
serier om gyserfilm (bl.a. den kontroversielle 
’A Serbian Film’) og serien kaldet Midnight 
Madness (med titler som ’Nude Nuns with 
Big Guns’ og ’Karate-Robo Zaborgar’ i 
repertoiret). 
 

Af årets mest interessante events kan vi 
nævne koncerter med filmkomponisten 
Michael Nyman, kultskuespiller og musiker 
Crispin Glover samt Sort Sol. Men også 
stumfilmsklassikeren ’Sunrise’ med ny musik 
af KTL, ’The Blair Witch Project’ vist i en 
uhyggelig skov og filmhistorien danset og 
spillet af VJ-kollektivet Obscura i Rådhuset 
er værd at lægge mærke til. 
 

HOVEDPRISEN - NEW TALENT 
GRAND PRIX 
I Venedig har de Guldløven. I Berlin kan 
man vinde en Guldbjørn. Og hvis man er 
rigtig heldig og dygtig, kan man vinde De 
Gyldne Palmer i Cannes. CPH PIX har også 
en hovedpris ved navn New Talent Grand 
Prix. Ti unge debuterende instruktører fra 
hele verden konkurrerer om 300.000 euro 
og æren af at have vundet karrierens sand-
synligvis første pris. Det er en international 
jury, der beslutter, hvem der skal modtage 
hovedprisen på CPH PIX.

CPH PIX 

HVOR 
Rundt omkring i København 

HVORNÅR
Fra den 14. april 
til den 1. maj 2011 

Du kan læse om filmene 
og bestille billetter på 
www.kino.dk

’Enter the Void’



’Super’
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’The Troll Hunter’

’A Serbian Film’

’ Hobo with a Shotgun’’

’Vores tid kommer’

’Nude Nuns with Big Guns’ ’Pear’

NEW TALENT 
GRAND PRIX

 - DE NOMINEREDE ER:
’All Good Children’ af Alicia Duffy 

’Amnesty’ af Buyar Alimais 
’Civil War’ af Pedro Caldas 

’End of Animal’ af Jo Sung-hee 
’Flowers of Evil’ af David Dusa 

’Pear’ af Zhang Ciyu 
’Two Gates of Sleep’ af Alistair Banks Griffin 

’Viva Riva!’ af Djo Munga 
’Vores tid kommer’ af Romain Gavais 

’You Are Here’ af Daniel Cockburn
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SØREN
 THE MIll & THE CROSS: 
Den polske film om et maleri af Peter Bruegel tager bogstaveligt talt 
publikum med ind i kunstværket. Og så har filmen både både Rutger 
Hauer, som den flamske kunstner, og Charlotte Rampling på rolle-
listen.

THE TROll HUNTER: 
Norges svar på ’District 9’ og ’Cloverfield’ har trolde fra de norske 
fjelde som sit omdrejningspunkt, og hvem vil ikke gerne se det?

 HOBO WITH A SHOTGUN:
Rutger Hauer (ham igen) tackler retfærdighed på sin egen måde, når 
han renser gaderne for afskum i en overdrevet voldelig hyldest til den 
klassiske b-films genre. 

STINE
 NEVER lET ME GO:
Har man, som jeg, læst Kazuo Ishiguro fængslende sentimentale bog, 
og er man, som jeg, fascineret af de unge talenter Andrew Garfield, 
Keira Knightley og Carey Mulligan, er denne filmatisering et must see!

 13 ASSASSINS:  
Takashi Miike er ikke altid lige genial, men traileren til hans nye 
samurai-extravaganza om en gruppe lejemordere, der finder sammen 
på en drabelig selvmordsmission, ser enormt indbydende ud.

ON TOUR:  
Den franske skuespiller Mathieu Amalric er mere end James Bond-
skurk. Han er også instruktør og ikke bange for at kaste sig i grams 
med store damer i bittesmå kostumer i burlesque-filmen ’On Tour’. 

 

DANIEL
 ENTER THE VOID: 
Gaspar Noés ’Irréversible’ er en af de mest ubehagelige film, jeg har 
set, men også en af de visuelt mest interessante. ’Enter the Void’ 
skulle ifølge Quentin Tarantino have de fedeste opening credits i 
mands minde.
 

ONKEl BOONMEE 
DER KAN HUSKE 
SINE TIDlIGERE lIV:  
Vinder af De Gyldne Palmer i Cannes, som længe har været på vippen 
til en dansk premiere, men som aldrig har fået det. Ikke desto mindre 
glæder jeg mig til at se denne thailandske fantasifabel om spøgelser og 
sjælevandring. 

SUPER:  
Jeg håber på en ny ’Kick-Ass’, men frygter en ny ’Blankman’, når jeg 
skal se denne politisk ukorrekte superheltefabel med bl.a. Ellen Page 
fra ’Inception’. 
 

TOP 3 
FIlM VI 
GlAEDER 
OS TIl 
PÅ PIX:  

’The Mill & The Cross’

’Onkel Boonmee’

’Never Let Me Go’



FilmFestival
14. APRIL-01. MAJ 2011
www.cphpix.dk
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De, der kan huske biografturen tilbage i midt-90erne, husker, hvor-
dan gyserfilm - eller rettere sagt slasher-film - forandrede sig lige for 
øjnene af én. Og til det bedre. Det var ikke første gang, en slasher 
indebar komiske elementer, og det var sandelig ikke første gang, en 
maskeret morder slagtede teenagere, men stilen var mere selvbe-
vidst, tonen friskere og omfanget større. Filmen åbnede til lunkne 
anmeldelser og beskedne billetindtægter, men publikum spredte fæ-
nomenet, og ’Scream’, der havde kostet 14 mio. dollars at lave, endte 
med at blive et sleeper hit med en verdensindtjening på over 170 mio. 
dollars. I dag anerkendes ’Scream’ som en milepæl i gyserhistorien af 
såvel publikum som anmeldere. Guderne skal vide, at et godt gys ikke 
er let at finde. ’Scream’ var et godt gys! 

W hat’s your favorite scary movie?”Åbningsscenen i ’Scream’ 
(1996) er allerede en klassiker. Teenagepigen Casey (Drew 

Barrymore) er alene hjemme. Hun popper popcorn og skal til at se 
en uhyggelig film. Telefonen ringer.  En forvrænget stemme i den 
anden ende vil  lege en leg. Hun skal svare rigtigt på spørgsmål 
om gyserfilm. Svarer hun forkert, vil hun dø for enden af  en kniv… 
og det gør hun så midt på græsplænen, grædende, på flugt fra en 
maskeklædt skikkelse, og bare meter væk fra sine intetanende 
hjemvendte forældre.

ORD: Stine Teglgaard     FOTO: Dimension Films 

DET FJERDE SKRIG …

GENERATION 
SCREAM: 

Slasher-filmen har ikke været den samme 
siden den første Scream-film. Her er bare 
nogle af de mange efterfølgere, der med 
og uden succes forsøgte at tage den 
bloddryppende tråd op.

I Know What You did Last Summer (1997)
Urban Legend (1998)
Halloween H20 (1998)
Final Destination (2000)
Cherry Falls (2000)
Valentine (2001)
When a Stranger Calls (2006)
Black Christmas (2006)
Prom Night (2008)

Og spoofen...
- Scary Movie (2000)

“Don’t answer the phone. Don’t 
open the door. Don’t try to hide. 
But most of all don’t scream!” 
Således lød det, da Wes Cravens 
banebrydende ’Scream’ havde 
premiere i 1996. Nu er Ghost-
face-morderen tilbage på nye 
rov i det fjerde Scream-kapitel. 
Vi har interviewet instruktøren 
og guider dig igennem et af 
filmhistoriens populæreste 
gyserfænomener… 

”
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MANDEN
BAG MASKEN
- WES CRAVEN
Med mordere som Freddy Krueger og Ghostface på samvittigheden 

er filminstruktøren Wes Craven en sand legende indenfor gyser-

genren. Derfor takkede vi straks ja til et interview med den 

veloplagte (og faktisk ret sjove) instruktør på telefon fra Los Angeles 

- selvfølgelig med spørgsmål fra brugerne på www.kino.dk!

Hvad tiltrækker folk ved gyserfilm?  
Jeg tror, at frygt er en vigtig del af livet. Og om vi vil det eller ej, bør 
man håndtere frygten. Hvis frygt bliver leveret på en frisk og appel-
lerende måde, er det enormt tiltrækkende. Især for unge mennesker. 
De tiltrækkes af gys, fordi de er mindre bange end ældre folk, der ved, 
hvad der er på spil.

Gør de nye hardcore gysergenrer som torture-porn 
(fx ’Hostel’) dine film mere uskyldige? 
Nej, ikke mere uskyldige, men måske mindre onde. Jeg vil mene, at 
mine film er mere interessante, fordi de handler om folk, man kan 
forstå. Fx er karaktererne i Scream-serien udsædvanligt indviklede, da 
de har eksisteret i 15 år… ikke bare morderen, men også Dewey, Sidney 
og Gale. Den udvikling er unik i forhold til gysergenren

Du har ofte en god portion humor i din film - hvorfor? 
Fordi jeg er mere morsom end de fleste instruktører… haha. Nej, det 
er fordi en stor del af mig er til spøg og sjov. Jeg har meget humor i mit 
eget liv, så det er vigtigt for mig. Og det er et humaniserende element 
midt i alt skrækken, som jeg tror, folk kan lide. Man kan være bange og 
grine samtidig. Latter kan jo være en måde at håndtere frygt på. Derfor 
handler mange jokes i virkeligheden om det, der skræmmer os. Humor 
er en stor del af Scream-filmene, fordi det gør filmene mere fuldendte… 
så længe man ikke griner af karakterens lidelser.

Du har udover gysere lavet en thriller og et drama - kan vi 
forvente andre slags genrer fra dig i fremtiden? 
Ja, det er helt sikkert muligt, for jeg er åben overfor ideen. Det sidste 
halvandet år har jeg dog ikke tænkt på andet end ’Scream 4’, så min 
kone, som også er min producer, og jeg har planlagt at tage fri i en 
længere periode. Måske begynder jeg at skrive noget nyt, men lige nu 
er planen at slappe af og more mig…

… Så du kunne godt lave en klassisk actionfilm?
Absolut, hvis det har et rigtig godt manuskript. Jeg ville elske at lave 
noget helt andet end gys. Jeg er ikke træt af gys, men det ville da være 
sjovt at prøve.

What’s your favorite scary movie? 
’Scream 4’ … selvfølgelig!

WES CRAVENS
HOVEDVAERKER:

‘New Nightmare’ (1994)

‘The Last House 
on the Left’ (1972)

‘Scream 1’ (1996)

‘Red Eye’ 
(2005). 

‘The Hills 
Have Eyes’
(1977)

‘A Nightmare 
on Elm Street’ (1984)

I Know What You did Last Summer (1997)
Urban Legend (1998)
Halloween H20 (1998)
Final Destination (2000)
Cherry Falls (2000)
Valentine (2001)
When a Stranger Calls (2006)
Black Christmas (2006)
Prom Night (2008)

Og spoofen...
- Scary Movie (2000)



Christian: Med ‘New Nightmare’ (1994) genskabte du 
en mørkere version af Freddy Krueger og introducere-
de ham til en ny generation af filmfans. Kan vi forvente 
det samme med ‘Scream 4?’
Det er et nyt kapitel til serien, men jeg ville ikke kalde det en gen-
lancering som sådan. Ghostface er jo den samme. Han - lad os bare 
kalde den det - er jo mere en mytisk karakter. Det er den samme 
stemme og det samme kostume, men selvom han ikke har ændret 
sig så radikalt, som Freddy gjorde rent fysisk i ’New Nightmare’, 
så vil ’Scream 4’ forhåbentlig præsentere Ghostface for et helt nyt 
publikum og en helt ny generation. 

Benjamin: Mener du, at slasher-genren har brug for en 
opdatering og relancering? 
Ja, jeg tror på, at man bør genopfinde alle genrer hvert årti. Der 
bliver lavet så mange sequels og remakes i disse dage, og jeg har 
selv lavet nogle stykker. Derfor tog vi udgangspunkt i et kig på 
klichéerne og på at begynde på en frisk.
Hvad inspirerer dig?  
Oh my god. Alt! Jeg ser mange film, og jeg inspireres af store dele 
af livet som sådan. Også af andre kunstarter som musik og besøg 
på kunstmuseer. Alle, der laver noget originalt, smukt eller impo-
nerende, inspirerer mig.  

Mathias: Kommer der en ‘Scream 5’ eller ‘Scream 6’? 
Ja, det tror jeg. Filmselskabet er interesseret i at lave en trilogi 
mere, med denne som den første film i rækken. Hvis altså denne 
kan leve op til det… 

Magnus: Hvad synes du om den nye genindspilning af 
’A Nightmare on Elm Street’ (2010)? 
Jeg så ikke den nye Nightmare-film. Jeg havde intet at gøre med 
den. Det var faktisk meget underligt og ret smertefuldt at opleve, 
at andre folk genindspillede min film.  

Horrormaster: Har du overvejet at vende tilbage som 
instruktør på en Nightmare-film? 
Nej, det har jeg ikke, for jeg ejer den slet ikke. Jeg har mistet 
rettighederne på den, så der er ikke meget at hente for mig i den 
serie længere.
Hvordan skaber man et gyser-ikon?  
En kombination af inspiration og held! Hvis ikke Freddy Krueger 
var blevet spillet af Robert Englund, havde ’Nightmare’ måske 
aldrig gjort så stort et indtryk på publikum, og det samme hvis 
Ghostface ikke havde haft Rodger Jacksons stemme. Det er virke-
lig en kombination af det rette manuskript, de rette elementer og 
de rette skuespillere. Og så skal du fange noget i kulturen på det 
helt rigtige tidspunkt. 
Hvad er efter din mening din egen bedste film?  
’Scream 4’ er min favorit af dem alle … haha. Nej, jeg har faktisk en 
virkelig god fornemmelse for den. Den bliver frisk og original og 
har et fantastisk ungt rollebesætning.

Maria: Hvad skræmmer “The master of suspense”?
Det mest skræmmende, jeg kan komme i tanke om, er ikke at 
have flere interessante ideer… men indtil videre er det aldrig sket. 
Heldigvis!

Wes Craven instruerer Neve Campbell under optagelserne af den originale ’Scream’.

SPORGSMÅl 
FRA BRUGERNE
PÅ WWW.KINO.DK 

Studiet er interesseret i at lave 
en trilogi mere, med denne som 
den første film i rækken

Det var meget underligt og ret 
smertefuldt at opleve, at andre 
folk genindspillede min film.
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SCREAM
(1996)  
På årsdagen for voldtægten og mordet på Sidney Prescotts (Neve 
Campbell) mor terroriseres byen Woodsboro pludseligt af en maske-
klædt knivmorder, der ringer sine ofre op før mordet. Journalisten Gale 
Weathers (Courteney Cox) er i byen for at bevise, at den forkerte mand 
er fængslet for mordet på Sidneys mor. Gale indleder en affære med be-
tjenten Dewey (David Arquette), som forsøger at beskytte Sidney. Der 
viser sig at være to mordere bag masken - Sidneys kæreste Billy og ven-
nen Stu. De myrdede også Sidneys mor, fordi hun havde en affære med 
Billys far. Sidney smider et tv i hovedet på Stu og skyder Billy i hovedet. 

SCREAM 2
(1997)
Et år er gået, og Sidney er ved at være ovre rædslerne. Hun går på universitetet, 
spiller skuespil og har fået en sød ny kæreste. Morderne i Woodsboro er blevet til 
en kultdyrket film med titlen ’Stab’, og på premiereaftenen vender en ny Ghost-
face-morder tilbage. Dewey og Gale genfinder kærligheden og Cotton Weary (Liev 
Schreiber) er blevet frikendt for mordet på Sidneys mor. Sidney mister endnu en 
kæreste, og igen viser der sig at være to mordere - Billys mor Mrs. Loomis og hen-
des unge medhjælper Mickey (Timothy Olyphant). Begge bliver skudt.

SCREAM 3
(2000)
Det tredje kapitel foregår i Hollywood under optagelserne til ’Stab 3’. Cotton Wea-
ry dræbes af en ny Ghostface-morder, og Gale kontaktes af politiet. Hun opsøger 
Dewey, der efter bruddet med Gale er blevet ansat på filmproduktionen. Sidney 
lever i skjul under andet navn, men lokkes til Hollywood, hvor hun forelsker sig i 
FBI-agenten (Patrick Dempsey) på sagen. Dewey frier til Gale, og morderen vi-
ser sig at være filminstruktøren Roman Bridges, der tilmed er Sidneys hemmelige 
halvbror. Roman dolkes og skydes, og Sidney føler sig atter tryg.

MYTOlOGIEN 

Vi klæder dig på til en blodig tur 
i biografen med ’Scream 4’. Det 
nye kapitel kan selvfølgelig stå alene, 
men det skader aldrig at kende for-
historien. Ikke mindst fordi Scream-
filmene alle er lavet af samme  
instruktør og har det samme cast… 
og hvem ved, måske hænger det hele 
sammen i sidste ende?

INDEHOlDERSPOIlERS!
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KAN DU IKKE FINDE EN FILM SOM NY, SÅ HAR VI DEN MÅSKE BRUGT!
DANMARKS ENESTE NETBUTIK MED BRUGTE DVD’ER

Film (lagervarer 1-4 film) bestilt inden kl. 17
sendes samme dag; modtag med morgenposten. 
Spar porto; bestil på nettet - afhent i butikken.

DVDCITY MEGASTORE 
Vestergade 14 v/ Strøget og Rådhuspladsen

fra 10 kr.

Vi køber dine brugteDVD’er kontant eller bytter til nye

fra 15 kr.

ØKONOMIKUVERTER I TUSINDVIS

DET ER BILLIGERE AT EJE END AT LEJE BRUGTE FILM

se prisen på DVDCITY.dk

og få et prischok!
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Med hver ny Scream-film hører 
et nyt sæt regler for, hvordan 
man overlever en gyserfilm. 
Reglerne fortælles hver gang af 
filmnørden Randy (Jamie Ken-
nedy), der er en karakter 
i filmen.  

SCREAM (1996)
Der er standardregler for, 
hvad man aldrig må gøre 
i en gyserfilm!

1.	 Du må aldrig dyrke sex! 
 Sex er lig med døden.
2.	Du må aldrig drikke eller tage 
 stoffer! Syndefaktoren er en 
 direkte fortsættelse af regel nr. 1.
3.  Du må aldrig, aldrig, aldrig under
 nogen omstændigheder sige: 
 ”I’ll be right back”. For det gør 
 du ikke!  
4.	 Man skal aldrig formode, at 
 den mest oplagte kandidat er 
 morderen. Alle er mistænkt! 

SCREAM 2 (1997)
I en fortsættelse gælder andre regler 
end i den første film.

1.  Antallet af ofre er altid højere.
2.		Drabsscenerne er altid meget 
 vildere med mere blod og gru.
3.	 Du må aldrig nogensinde under 
 nogen omstændigheder formode, 
 at morderen er død! 

SCREAM 3 (2000)
Hvis treeren blot er endnu en fortsæt-
telse, gælder de samme regler som i 
toeren. Men er det det endelig kapitel i 
en trilogi, er reglerne anderledes. 

1.		Morderen vil have overmenneske-  
lige kræfter. Det nytter ikke at    
dolke eller skyde ham. Man skal
 nedfryse hans hoved, halshugge
 ham eller sprænge ham i luften. 
2.		Alle - inklusiv hovedkarakteren - 
 kan dø! 
3.		Fortiden vil komme tilbage for 
 at bide dig i røven. Ligegyldigt 
 hvad, du tror, du ved om for-
 tiden… glem det! Fortiden hviler 
 ikke! Alle synder, du har begået, 
 vil komme tilbage og ødelægge   
 dig! 

SCREAM 4 (2011)
Nyt årti, nye regler. Det moderne 
publikum er blevet bekendte med de 
originale regler. Der er stadig regler, 
men de har ændret sig. 

1.		Morderne skal være meget 
 mere ekstreme!
2.		Det uforventede er den nye kliché.
3.		Alle jomfuer kan dø!
4.		For at være egnet til 2.0 
 - skal morderen filme mordet.

REGLERNE: 
SÅDAN 
OVERlEVER
MAN EN 
GYSER!

Karakteren Randy forklarer 
reglerne i de første tre Scream-film



KAN DU IKKE FINDE EN FILM SOM NY, SÅ HAR VI DEN MÅSKE BRUGT!
DANMARKS ENESTE NETBUTIK MED BRUGTE DVD’ER

Film (lagervarer 1-4 film) bestilt inden kl. 17
sendes samme dag; modtag med morgenposten. 
Spar porto; bestil på nettet - afhent i butikken.

DVDCITY MEGASTORE 
Vestergade 14 v/ Strøget og Rådhuspladsen

fra 10 kr.

Vi køber dine brugteDVD’er kontant eller bytter til nye

fra 15 kr.

ØKONOMIKUVERTER I TUSINDVIS

DET ER BILLIGERE AT EJE END AT LEJE BRUGTE FILM

se prisen på DVDCITY.dk

og få et prischok!



“Jtig vil vætiti 
  foltitivalgti polititititititi

“Jtig vil vætiti 
  polititititititititititi

Victioti, 14 åti, Butitiitia Fasoti Yvotiti, 11 åti, Maliti
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I animationsfilmen 
Rio vrimler det med 
forskelligt 
dyreliv! 

lAES OM RIO 
PÅ SIDE
20



Vil tiu hjælpti tit batin tititi at få opfyltit 
tiinti ftititititititititititititi
Bliv tipontioti på www.botintifontitin.tik
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SE MERE PÅ BLOCKBUSTER.DK

TOP 10 
SALG BLU-RAY 
UGE 12:

NYE DVD OG BLU-RAY-UDGIVELSER

  

CHARLIE ST. CLOUD

SANDHEDEN 
OM MÆND

JACKASS 3D

HARRY POTTER OG 
DØDSREGALIERNE 
- DEL 1

OLSEN-BANDEN PÅ 
DE BONEDE GULVE
Den første danske tegnefilms-
udgave af den populære trio, 
Olsen-Banden, skabt af folkene 
bag ’Terkel i knibe’ og ’Rejsen til 
Saturn’. Egon, Benny og Kjeld skal 
stjæle H. C. Andersens fjer, som 
kan give millioner til banden. Set 
af over 330.000 i biografen.

Siden Charlies (Zac Efron) lillebror 
døde i en tragisk ulykke, har Charlie 
haft svært ved at give slip på broren. 
Men en dag må han vælge mellem en 
pige og mindet om sin afdøde bror. 
Trods Zac Efrons store fanbase fik 
’Charlie St. Cloud’ ikke dansk biograf-
premiere. Nu kan fans af High School 
Musical-stjernen se filmen på dvd.

Dansk film om Mads (Thure Lindhardt), 
der pludselig tvivler på, om hans tilsy-
neladende perfekte liv nu også er det, 
han vil. Det fører til brud med kæresten 
(Tuva Novotny) og herefter en søgen 
efter lykken. Instrueret af Nikolaj Arcel 
(Kongekabale).

 UDGIVELSE

05/04
 UDGIVELSE

05/04

 UDGIVELSE

05/04

 UDGIVELSE

12/04

Den syvende Harry Potter-bog er delt i 
to film, hvoraf den anden har premiere 
til sommer. Alle, der ikke har set den 
første, har nu mulighed for indhente 
det forsømte i hjemmebiografen, og 
andre kan gense Harry, Hermione og 
Rons søgen efter Horcruxes og deres 
flugt fra Voldemort.

 UDGIVELSE

19/04

Én af de mest ventede på kino.dk var 
’Jackass 3D’. Nu er den ude på dvd 
og Blu-ray, og filmen byder på endnu 
flere platheder og skøre tricks end 
før. Hele holdet er selvfølgelig med 
igen, deriblandt Steve-O, Johnny 
Knoxville, Bam Margera og Chris Pon-
tius. Findes både i biografversionen 
og en forlænget udgave.

Fortsættelsen til den visuelt bane-
brydende ’Tron’ fra 1982. Kevin Flynn 
(Jeff Bridges) forsvandt for 20 år 
siden ind i en computerskabt verden. 
Uden at vide, hvor hans far er, ender 
sønnen (Garrett Hedlund) i samme 
verden kaldet TRON. Det bliver en 
kamp mod alverdens farer at slippe 
ud igen.

TRON: LEGACY

 UDGIVELSE

12/04

1. RED

2. SAW 3D

3. HÆVNEN

4. LEGENDEN OM VOGTERNE: 
 UGLERNE FRA GA’HOOLE

5. GRUSOMME MIG

6. SPIS BED ELSK

7. LUFTENS SIDSTE 
 MESTER

8. PIRANHA 3D

9. THE SOCIAL 
 NETWORK

10. BAMBI 
 - DIAMOND 
 EDITION
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Hvilken robot er med i PlayStation Move Heroes?

X.   Clank
Y.   RoboCop

Z.   Terminator 
Send en sms til 1225 med et af følgende svar: 
Kino X, Kino Y, Kino Z
 
Svaret skal være modtaget 
senest den 26. april 2011.

SekS legendariSke helte Slutter Sig Sammen  
i et intergalaktiSk eventyr.

PlayStation Move Heroes til PlayStation®3 er på gaden  
den 30. marts, og vi udlodder fem eksemplarer af spillet. 

Deltag i konkurrencen ved at svare på følgende spørgsmål:

Det koster 5 kr. pr. sms + alm. trafiktakst at deltage – beløbet trækkes via dit telefon- 
abonnement 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.
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TOP 3 
GAMING
UGE 11:

PLAYSTATION 3: 
 1. DRAGON AGE II
 2.  TOP SPIN 4
 3.  HOMEFRONT

XBOX 360:
 1. DRAGON AGE II
 2.  TOP SPIN 4
 3. HOMEFRONT
 PC:

 1. ASSASSIN’S CREED: 
  BROTHERHOOD
 2.  TOTAL WAR: 
  SHOGUN 2
 3.  STARCRAFT 2

THOR: 
GOD OF THUNDER

VAlHAllA: 
DEN SAMlEDE SAGA 1-5
En anden og mere tro version af den nordiske mytologis Thor står 
den danske tegneserietegner Peter Madsen for i sin humoristiske 
og imponerende Valhalla-serie, der brugte den nordiske mytologi 
på en helt ny måde. Omdrejningspunktet er søskendeparret og 
menneskebørnene Tjalfe og Røskva, og med tiden blev den lille, 
frække jætte Quark også en populær figur. 

’Valhalla’ udkom i 15 bind fra 1979-2009 men blev samlet i fem 
bind under titlen ’Den samlede Saga’. Den populære serie fik med 
stor succes sin helt egen spillefilm i 1986.

I forbindelse med den premiereaktuelle ’Thor’, baseret på 
Marvels superhelt fra Asgård, kommer et videospil med en 
ny historie skabt direkte til spillet. Man indtager selvfølgelig 
rollen som titelkarakteren, der skal kæmpe sig igennem ild- og 
islandskaber. Med sig har Thor sin mægtige hammer, Mjølner, 
der lader ham kontrollere vind, torden og lynild.

’Thor: God of Thunder’ er et actionspil i stil med God of War-
spillene, hvor fx bosserne er kæmpemæssige, og der er mulig-
hed for at stige i levels og optræne ny evner undervejs.

GAMING BOGER
SPILUDGIVELSE

SE MERE PÅ BLOCKBUSTER.DK

TEGNESERIE

FORFATTERE 
PETER MADSEN, 
HENNING KURE, 
HANS RANCKE

FORLAG CARLSEN

ACTION PLATFORM XBOX 360
PLAYSTATION 3, WII

UDGIVELSE
29. APRIL

TRON: LEGACY
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HANDlING
Amity, en fredelig ferieby, får sit gode ry og rygte spoleret 
af en gigantisk hvid haj, der terroriserer byens badegæster. 
Byens slokale politimand (Roy Scheider) får til opgave at 
stoppe hajen og allierer sig med en ung havbiolog 
(Richard Dreyfuss) og en garvet fi sker (Robert Shaw).

BAG OM FIlMEN 
I 1974 udkom Peter Benchleys roman ’Jaws’ med stor succes. Bo-
gen blev straks en bestseller selvom (eller måske netop fordi) den 
er ret dårligt skrevet og byder på fl ere lumre sexscener end haj- 
angreb. Året senere var forfatteren med til at skrive det noget an-
derledes manuskript til fi lmen der, trods talrige problemer med 
den mekaniske haj under optagelserne, blev verdens første block-
buster og indspillede 450 millioner dollars på verdensplan.

FORSTE GANG JEG SÅ ’DODENS
GAB’… 
så jeg den slet ikke. Jeg har været otte-ni år gammel i midten af 
80erne, da min mor rejste sig op for at løbe vores kanaler igennem 
en lørdag aften (det var før fjernbetjeningen). Da hun nåede til 
den sidste og dårligste af de tre tyske kanaler (NDR), var der tre 
mænd på en båd. Pludseligt dukkede en gigantisk haj op af dybet, 
hvorefter min mor forfærdet slog væk fra kanalen. Det hele fore-
gik på mindre end 30 sekunder, men jeg har været fuldstændig 
solgt lige siden.

DEN KlASSISKE INDVENDIG mod fi lmen 
er, at hajen er alt for dårligt lavet til at være skræmmende. Ind-
rømmet er der fl ere scener, hvor Bruce (kælenavnet for den meka-
niske haj) ikke leverer varen - men kun isoleret set. Man skal ikke 
trykke pause, når man ser ’Dødens gab’, for det kan effekterne 
ikke bære. Men i samspil med handlingen, fi lmens rytme og John 
Williams’ ikoniske musik leverer hajen en upåklagelig indsats.

JEG ElSKER ’DODENS GAB’ FORDI ...
fi lmen er det perfekte studie i uforfalsket spænding. Hundredvis 
af fi lm, som langsomt afslører dele af monsteret, har lånt denne 
simple, men uendeligt effektive teknik fra Spielbergs fi lm, der i 
sine bedste øjeblikke skaber rædslen i publikums fantasi. (Fak-
tisk virker det så godt, at Spielberg brugte samme teknik til at 
præsentere Tyrannosaurus Rex i ’Jurrasic Park’ 18 år senere.) At 
manuskriptet og skuespillet tilmed er fremragende, er en sjæl-
den bonus for en vaskeægte blockbuster, der forhåbentligt aldrig 
genindspilles.
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Bølger af gyserfi lm kommer og går. 
Den originale ’Scream’ fra 1996 var start-
skuddet til en lang række slasher-fi lm, 
men få fi lm har resulteret i så mange 
(primært dårlige) efterligninger 
som Steven Spielbergs mester-
værk om en stor grum haj.

DODENS GAB (1
9

75
)
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FIND PRISEN PÅ
www.dvdcity.dk

Se den klas-
siske scene.
Scan koden
med din mobil 
og se en 
klassisk scene
fra fi lmen!

Søren vælger fi lm…
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I den femte film i The Fast and the Furious-serien 
vender Vin Diesel tilbage som Dominic Toretto, der 
sammen med den tidligere politibetjent Brian (Paul 
Walker) skal undvige en narkobaron og en mål-
bevidst FBI-agent. Sidstnævnte spilles af selveste 
Dwayne ”The Rock” Johnson.

ACTION

Danske Anders W. Berthelsen er en berejst herre. 
Først i komedien ’SuperClásico’ og nu i dramaet 
’Rosa Morena’. Berthelsen spiller en homoseksuel, 
der ønsker at blive far. Derfor drager han til Brasilien 
for at erhverve sig et barn på ulovlig vis. Filmen er en 
del af Biografklub Danmarks program.

DRAMA

05/05
PREMIERE

12/05
PREMIERE

FAST AND
FURIOUS 5

WATER FOR 
ElEPHANTS

ROSA 
MORENA

PIRATES OF THE 
CARIBBEAN: I 
UKENDT FARVAND

En veterinærstuderende (Robert Pattinson) dropper 
ud af studierne, da hans forældre dør, hvorefter han 
slutter sig til et omrejsende cirkus. Pattinson, kendt 
som Edward Cullen i Twilight, spiller over for Reese 
Witherspoon (Walk the Line) og Christoph Waltz 
(Inglourious Basterds). Filmatisering af Sara Gruens 
romantiske bestseller.

ROMANTIK/
DRAMA

Vi er kommet til den fjerde film i serien om piraten 
Jack Sparrow (Johnny Depp), der denne gang søger 
efter ungdommens kilde. Han finder dog hurtigt ud 
af, at Blackbeard (Ian McShane) og hans datter (Pe-
nélope Cruz) begge er på jagt efter den selvsamme 
skat. Også med Geoffrey Rush som den nærmest 
udødelige Barbossa.

ADVENTURE

05/05
PREMIERE

19/05
PREMIERE
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Todd Phillips’ efterfølger til sin populære komedie 
’Tømmermænd i Vegas’ fra 2009 samler igen rød-
derne Phil (Bradley Cooper), Doug (Justin Bartha), 
Alan (Zach Galifianakis) og Stu (Ed Helms). Denne 
gang skal Stu giftes i Bangkok, og intet må galt…

KOMEDIE
26/05
PREMIERE

TOMMERMAEND
I THAIlAND

MElANCHOlIA
Lars von Trier skræmte og provokerede publikum 
med den kontroversielle ’Antichrist’ for to år siden. 
Nu er han klar til at provokere på ny. Forholdet mel-
lem to søstre bliver sat på en prøve, da en planet 
truer med at kollidere med Jorden. Kirsten Dunst 
(Spider-Man 1-3), Charlotte Gainsbourg (Antichrist) 
og Kiefter Sutherland (24 timer) spiller med.

DRAMA/SCIENCE 
FICTION 26/05

PREMIERE
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TOP3
SOMMERENS MEST VENTEDE FIlM PÅ KINO.DK
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HARRY 
POTTER 
OG DODS-
REGAlIERNE
- DEl 2

TRANSFORMERS 3:
DARK OF THE MOON

BIlER 2

96,3 %

4546 stemmer 93 %

999 stemmer

87,6 %

287 stemmer



Kast et blik på HTC Incredible S, så ved du, den er anderledes.  

Det unikke design gør denne smartphone helt anderledes, og den super klare skærm  

giver dig en enestående multimedieoplevelse. Vis, hvem du er, uden at sige et ord.

Oplev HTC Sense og Incredible S på htcsense.dk

HTC Incredible S

Fås også i sort.

Bemærkelsesværdig  
fra alle vinkler
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