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I maj måned er Jack Sparrow tilbage for fjerde 
gang, Fast and the Furious-serien er tilbage 

for femte gang, og holdet fra ’Tømmermænd i 
vegas’ vender tilbage ovenpå komediesensa-
tionen fra 2009.

Mængden af fortsættelser vil ingen ende tage i 
2011, der har så mange sequels, prequels og spin-
offs på programmet, at det ved første øjekast 
virker som urimelig uopfindsom og nærmest 
doven opførsel af Hollywood.

Fejlen, hvis der overhovedet er tale om en fejl, 
ligger dog ikke hos Hollywood, men hos alle os, 
der går i biografen. vi elsker nemlig fortsættel-
ser. om det skyldes glæden ved det velkendte, 
eller håbet om at 2eren, 3eren eller 4eren bli-
ver lige så god, som den første film i serien, ved 
jeg ikke. Faktum er, at fortsættelser får folk i 
biografen.

Eksempelvis solgte den tredje pirates of the 
Caribbean-film betydeligt flere billetter her-
hjemme end det første (og bedste) kapitel, og 
fjerde omgang hjulspind med vin Diesel i ’Fast 
and Furious 4’ er seriens hidtil mest sete. Des-
uden er ni af de ti mest ventede film på www.
kino.dk fortsættelser…

Heldigvis behøver fortsættelser ikke fejle no-
get. Så længe de er gode, er det svært at klage, 
og personligt ville jeg nødig have undværet 
uforpligtende sommerblockbusters som ’The 
Dark Knight’ og ’Mission: Impossible III’.

Men er man alligevel mest til originaler, byder 
maj bl.a. på Terrence Malick og Lars von Triers 
seneste film (hvilket egentlig er en begivenhed 
i sig selv) i en besynderlig forårsmåned, hvor 
popcorns-fortsættelser går hånd i hånd med 
kringlede art-house universer. Med andre ord – 
noget for de fleste.
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Bliv zonesamler nu!

Køb dine 
billetter på 
mobilen 
og optjen 
frirejser
til S-toget

* Koster alm. sms takst. Tjenesten er 
gratis og forudsætter medlemskab af S-
more. Når du har opsamlet 400 zoner, 
får du et 20-zoners mobilklippe kort til 
S-toget. Ved tilmelding til zonesamler 
giver du samtykke til, at DSB S-tog må 
benytte dine købsdata fra mobilbilletter 
købt via sms til 1415 eller via 1415.dk til 
beregning og udsendelse af frirejser. 
Købsdata anvendes ikke til andre formål.

Sms 
zoneSamler 
til 1230*

3401_S-more_Zonesamler_208x278mm.indd   1 20/04/11   10.53



kino.dk     Maj 2011 FILMBUZZ

NYHEDER & GOSSIP
f

I
l

M
B

u
z

z
 6

Popfænomenet Lady gaga har netop 
udtalt, at hvis hun nogensinde skulle 
blive portrætteret på film, ville hun 
foretrække, at det blev den oscar-vin-
dende skuespillerinde marisa tomei, der 
fik rollen. tomei har kommenteret, at hun 
er beæret, men indtil videre er der ikke 
snak om en sådan film.

Når man tænker på Miss Marple, tænker man 
uvilkårligt på en lille gammel dame med håndta-
ske suppleret af livslang erfaring. Men i Disneys 
planlagte filmversion af Agatha Christies heltinde 
er den blot 39-årige Jennifer Garner (13 snart 30, 
2004) blevet hyret til rollen. Disney satser dermed 
på en yngre version af detektiv-legenden… Mon 
’Hun så et mord’ snart får samme tur?

Han er 50 og en af branchens mest respekterede skuespillere. Hun er 26, 
men allerede en af Hollywoods største divaer. Vi snakker om Sean Penn og 
Scarlett Johansson, der nu er sprunget ud som Hollywoods nyeste kendis-
par. Penn blev sidste år skilt fra Robin Wright (45), mens Johansson for nylig 
søgte skilsmisse fra Ryan Reynolds (34). 

Når Matt Damon (40) skal spille els-
ker til Michael Douglas (66) i Steven 
Soderberghs kommende portræt 
af den flamboyante og homosek-
suelle sanger Liberace, vil han tage 
udfordringen op med et trick i ærmet: 
”Jeg vil bruge en matematisk vinkel, 
og tænke, at jeg ved at kysse Michael 
på en eller måde kysser med hans 
kone Catherine Zeta-Jones,” udtaler 
Damon.

HvoRDAN 
MATT
KySSEDE 
MIChAEl

DEN NYE 
MISS
MARPlE 

HoLLYwooDS NyE PAR 

LADY GAGA:  
huN SKAl 
SPIllE 
MIG! 
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FRA MoR TIL 
ElSKERINDE
Robert Pattinson (24) og Reese 
Witherspoons (35) læber mødes i 
hede kys i den premiereaktuelle 
’Water for Elephants’, men det er ikke 
første gang de to skuespillere spiller 
sammen. Witherspoon spillede nem-
lig mor(!) til den dengang ukendte 
Pattinson i kostumedramaet ’Vanity 
Fair’ fra 2004. Scenen blev dog klip-
pet ud af den endelige version og kan 
kun ses i ekstramaterialet på dvd’en. 

PinGviner 
stjæLeR RamPeLyset 
Pingviner er åbenbart hotte for 
tiden. den snedige gruppe af 
pingviner, der gjorde sig bemærket 
i madagascar-filmene med kreative 
flugtforsøg, militante udfoldelser 
og kaotiske eskapader, har vundet 
opbakning til deres helt egen spil-
lefilm produceret af dreamWorks. 
desuden medvirker jim carrey snart 
side om side med pingviner i ’Pop-
pers Pingviner’, og ’happy Feet 2’.

når meryl streep 
senere på året spiller 
margaret thatcher 
i portrætfilmen 
’the Iron Lady’, bliver 
hun svær at genkende.  

skuesPILLeRe vIndeR 
oFte en oscaR FoR 
vILde PoRtRæt-
tRansFoRmatIoneR:
1 Robert De Niro: 
Raging bull (1980)
2 Daniel Day-Lewis: 
min venstre fod (1989)
3 Charlize Theron: 
monster (2003)
4 Adrien Brody: 
the Pianist (2002)
5 Nicole Kidman: 
the hours (2002)
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MERyl
STREEP 
ER MARgARET  
THATCHER

4

1 52 3
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Sveriges svar 
på Mads 
Mikkelsen

elvom Alexander Skarsgård er søn af veteranen Stellan 
Skarsgård (Breaking the waves, Engle og Dæmoner), er det 

mest oplagt at kalde ham for Sveriges svar på Mads Mikkelsen. 
For selvom den 35-årige skuespiller unægteligt har arvet sin fars 
talent, besidder Alexander - modsat sin far - en dyster attraktiv 
appel hos det internationale, kvindelige publikum. populariteten 
har selvfølgelig meget at gøre med dennes rolle som rivalise-
rende førsteelsker-vampyr i tv-serien ’True Blood’ (2008).

Barndommen var selvfølgelig påvirket af faderens profession, 
og Alexander debuterede som skuespiller i en alder af otte. Han 
valgte dog at fokusere på sin skolegang og blev eftersigende op-
draget ganske almindeligt som del af Stockholms arbejderklasse. 
I de unge år var Alexander rebelsk og ubeslutsom, og efter en 
flirt med militæret, en universitetsuddannelse og teatertræning 
i New York fulgte han i sin fars fodspor. 

under en tur til Los Angeles scorede Alexander en lille rolle 
i komedien ’zoolander’ (2001) overfor Ben Stiller og owen 
wilson. To år senere instruerede han den svenske ’At dræbe et 
barn’ (2003), der blev vist på Cannes Filmfestival, men gennem-
bruddet kom med den amerikanske miniserie ’Generation Kill’ 
(2008), hvilket førte til glansrollen som Eric Northman - en 1000 
år gammel viking-vampyr i ’True Blood’. Senere i år er Alexander 
aktuel i genindspilningen af den voldelige thriller ’Straw Dogs’, 
og til næste år får vi ham at se i den storanlagte filmatisering af 
brætspillet Sænke Slagskibe, ‘Battleship’.

S
Hold øje med: 

Læs omtale af ’Melancholia’ på side 32 

AlexAnder 
SkArSgård 

fULDE navn: Alexander Johan Hjalmar Skarsgård
føDt: 25. august, 1976
stED: Stockholm, Sverige   
højDE: 1,93 cm
faMiLiE: ældste søn af skuespilleren Stellan 
Skarsgård og bror til skuespillerne Gustaf, 
Sam, Bill og valter Skarsgård
DatER: Kate Bosworth
sjov fakta: Er seks gange blevet kåret
som Sveriges mest sexede mand  
kEnDEtEgn: Hagekløft, høj, blond og kendt 
for sine karakteristiske øjenbryn - de såkaldte 
”Skarsbrows”
anDRE taLEntER: Instruerer og producerer
favoRitfiLM: ’En tosset diktator’ (1933)
favoRitskUEspiLLERE: Robert Duvall, 
Gary oldman og Isabelle Huppert
aktUEL i: ’Melancholia’
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VIDSTE DU DET
OM ANDROID?

Med en Android-smartphone har du via Android Market  
adgang til langt flere gratis apps end på andre platforme. 
Se alle 10 tips på 3.dk/android

Få EN ANDROID
MED INDbyggET

PlAySTATION 
Sony Ericsson Xperia Play

Playstation™ Certified •
HD-skærm •

Lynhurtig Gaming processor •

#10/10

Lær alt om Android og oplev
det bedste udvalg af smartphones. Vi 
ses i 3Butikken eller på 3.dk/android

16688_SExperiaPlay_208x278.indd   1 15/04/11   10.52
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Hurtige biler blandet med Vin 
Diesel og letpåklædte damer er 
tilbage med ’Fast Five’ (som her-
hjemme har fået titlen ’Fast & Fu-
rious 5’). Vi bringer en quick guide 
til den højoktane filmfranchise.

1. 
THE FAST AND THE FuRIouS (2001)
Tagline: If you have what it takes... 
You can have it ALL!
Instruktør: Rob Cohen
Skuespillere: Paul Walker, Vin Diesel, 
Michelle Rodriguez, Jordana Brewster.
Indtjening på verdensplan: $207,3 millioner
Solgte billetter i Danmark: 50.852 stk.
En undercover betjent (paul walker) infiltre-
rer en gruppe gaderacere i Los Angeles, le-
det af Dominic Toretto (vin Diesel), og bliver 
langsomt en del af subkulturens værdier og 
egne regler. Seriens første film betegnes sta-
dig som den bedste takket været troværdige 
karakterer og særdeles effektiver biljagter.

2. 
2 FAST 2 FuRIouS (2003)
Tagline: How Fast Do You want It?
Instruktør: John Singleton
Skuespillere: Paul Walker, Tyrese Gibson, 
Eva Mendes.
Indtjening på verdensplan: $236,4 millioner
Solgte billetter i Danmark: 117.180 stk.
Større, vildere og mere fjollet fortsættelse 
hensat til Florida uden vin Diesel og de 
kvindelige stjerner fra etteren. Denne gang 
må Brian o’Conner (paul walker) bruge 
de fartglades hjælp til at få krammet på en 
narkohandler. 

3. 
THE FAST AND THE FuRIouS: 
Tokyo Drift (2006)
Tagline: If You Ain’t outta Control, 
You Ain’t In Control
Instruktør: Justin Lin
Skuespillere: Lucas Black, 
Zachery Ty Bryan, Bow Wow
Indtjening på verdensplan: $158,5 millioner
Solgte billetter i Danmark: 71.620 stk.
Den Tokyo-baserede og ”falske” Fast and 
Furious-film havde hverken paul walker, vin 
Diesel eller nogen andre kendte navne på 
rollelisten og er seriens mindst succesfulde. 
Til gengæld introducerede den publikum for 
køreteknikken drifting.

4. 
FAST AND FuRIouS (2009)
Tagline: New Model. original parts.
Instruktør: Justin Lin
Skuespillere: Vin Diesel, Paul Walker, 
Jordana Brewster, Michelle Rodriguez
Indtjening på verdensplan: $353,2 millioner
Solgte billetter i Danmark: 160.462
Det originale hold vendte endelig tilbage, 
men desværre i selskab med computer-
animerede biljagter i mineskakter, der lå 
milevidt fra de realistiske og ægte af slagsen 
fra etteren. Alligevel blev den fjerde film i 
serien den hidtil mest succesfulde.

5.
FAST FIvE
Tagline: Summer Begins April 29
Instruktør: Justin Lin
Skuespillere: Paul Walker, Vin Diesel, Dwayne 
Johnson, Jordana Brewster, Tyrese Gibson
Indtjening på verdensplan: ?
Solgte billetter i Danmark: ?
vin Diesel og paul walker befinder sig 
atter i hurtige biler på den forkerte side 
af loven med Dwayne Johnson i hælene. I 
seriens femte film, der eftersigende skruer 
ned for computereffekterne til fordel for 
den klassiske biljagt, spiller vin Diesel og 
Dwayne Johnson sammen for første gang 
nogensinde.

1 3 5

2 4 r

LæS oMTALEN AF ‘FAST & FuRIouS 5’ på SIDE 18
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PoPulAert På www.kino.dk 

På www.kIno.dk kan dU Meget Mere 
end at BestILLe BILLetter tIL BIograF-
FILM. dU kan Læse nyheder, deLtage I de-
Batter, skrIve anMeLdeLser og se kIno 
tv. se hvad der sker På sItet netoP nU.

1. åbent brev fra folkene bag ’twilight 4’ – 15%

2. Lang trailer - the hangover 2 – 14%

3. trailer – melancholia – 11%

4. kino.dk-magasinet online – 10%

5. Forsalg - Pirates of the caribbean 4 - 10%

6. de 30 værste one-liners - 9%

7. Påskens premierefilm - 9%

8. scream 4-konkurrence - 8%

9. ny featurette - Pirates of the caribbean 4 - 7%

10. trailer – johnny english Reborn – 7%

1. World Invasion - battle: Los angeles - 13%

2. Red Riding hood - 13%

3. justin bieber - never say never - 11%

4.  venskab med fryns - 10%

5.  alle for én - 9%

6.  I am number Four - 9%

7.  hop  - 9%

8.  the Way back - 9%

9.  sucker Punch - 9%

10. superclásico - 8%

top 10 - popULæRt på 
www.kino.Dk i apRiL

DE MEst LæstE fiLMpRofiLER 
i apRiL:

1.

2.

3.

4.
5.6.

7.

8.

9.
10.



SIDSTE NYHEDER

MEGASTORE
Vestergade 14 v/ Strøget og Rådhuspladsen

Søger du en bestemt film
som du ikke kan finde andre
steder så prøv os... vi har
10x flere film på lager end
vores konkurrenter! 
Se titel, pris og lager på
nettet. 
Spar porto afhent i butikken.
Egen import fra England til
engelske butikspriser.
Vi køber ell. bytter dine
gamle DVD’er.

Tjek priser pä nettet 
www.DVDCITY.dk

BILLIGT TILBUD ALLEREDE FRA 10 kr. 

Eneste DVD butik i København
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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. 

sEnEstE inDsLag på kino tv:
BradLey cooPer: ’LIMItLess’ 
og ’tøMMerMænd I thaILand’
Zack snyder, aBBIe cornIsh, 
eMILy BrownIng, jena MaLone,
vanessa hUdgens, 
jaMIe chUng: sUcker PUnch

kino.dk tv præsenteres
i samarbejde med LG



kino.Dk

Månedens 
brugeran-

Månedens 
brugeran-

har hele tiden tænkt jeg sku’ se denne film når den kom, 
uden at ha’ de helt store forventninger, men blev meget 
positivt overrasket :) det er en utrolig smuk film, med nog-
le helt fantastisk landskaber, og egentlig  synes jeg også, 
skuespillerne gør det ganske udmærket i deres personskil-
dringer. Især Farrell overraskede mig lidt. har altid set ham 
som lidt af en ”playboy”. men det 
er selve deres kamp med/mod 
naturen, der er det interessante 
i filmen. og ikke mindst deres 
kampe indbyrdes, og med dem 
selv. kim skotte (den klaphat) 
kalder filmen for én lang ørken-
vandring, men for f***** 
kim, dét er den jo også. svært at 
gøre en ”gåtur” på 6.500 km til 
andet... absolut en film der er 
værd at se! 
To fribilletter til Henriette69 for 
sin anmeldelse af ’The Way Back’
henrIette69: / kIno.dk-BrUger

tHe wAy BACk

UDVALGT 
ANMELDELSE FRA 

www.kiNo.Dk

sEnEstE inDsLag på kino tv:
BradLey cooPer: ’LIMItLess’ 
og ’tøMMerMænd I thaILand’
Zack snyder, aBBIe cornIsh, 
eMILy BrownIng, jena MaLone,
vanessa hUdgens, 
jaMIe chUng: sUcker PUnch
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redAktionens BEDSTE TØMMERMæNDSFILM:

Troldmanden fra Oz - fordi de stenede 
munchkin-sange, hyggelige karakterer 
og farvestrålende kulisser kan genses 
tømmermænd efter tømmermænd

Star Wars: A New Hope - fordi den 
første film i serien har en helt unik, 
nostalgisk magi

O Brother Where Art Thou? - fordi 
den underspillede humor og de iøre-
faldende hillbilly-sange rammer rent 
hver gang

The Rock - fordi den er corny as hell og 
byder på nicolas cage (ja, cage ikke 
connery) i topform

Speed - fordi keanu og sandra slår 
gnister mellem hvert vejbump og 
gearskifte 

JFK - fordi den er laaaang, intens og 
bundsolid - tre perfekte komponenter 
til dagen derpå

Armageddon - fordi eksplosioner, sen-
timentale afskedsscener og rendyrket 
skamløs patriotisme rammer alle de 
rigtige tømmermændsknapper

Get Shorty - fordi dialogen og tempoet 
er så afslappende og velfungerende 
uden at anstrenge sig overhovedet

Ringenes Herre: Eventyret om Ringen 
- fordi man kommer med på en rejse i 
tre timer uden at bevæge sig

Søren 
Chefredaktør

Stine
Medredaktør

Daniel
Medredaktør

mÅnedens
brUGeranmeLdeLse

kino.dk tv præsenteres
i samarbejde med LG
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05/05
Fast & FuRIous 5 ................ s.  . 18
Action

voRes tId kommeR ............ s.  .20
Drama

en kvInde, en PIstoL
og nudeLbaR ..................... s.  .20
Drama

WateR FoR eLeFants ......... s.  .22
Romantik / Drama

12/05
aLt tILLadt ......................... s.  . 23
Komedie 

Rosa moRena .................... s.  24
Drama

eXIt thRough
the gIFt shoP .................... s.  . 25
Dokumentar

19/05
mødet I toscana .............. s.  . 25
Drama

PIRates oF the caRIbbIen:
I ukendt FaRvand ............. s.  .26
Adventure

På vej .................................. s.  .28
Drama

the tRee oF LIFe ................. s.  .29
Drama

26/05
tømmeRmænd I
thaILand ........................... s.  .30
Komedie

meLanchoLIa  ................... s.  . 32
Drama / Science fiction

93,6%

Kino.dk tager forbe-
hold for ændringer af 
premieredatoer. Se en 
opdateret liste over 
premierefilm på 
WWW.kIno.dk

buzz-o-meter 
giv din vurdering på kino.dk Buzz-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
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© melancholia, nordisk Film
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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
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93,6 %

886 stemmer

LæS oM FAST 
AND THE FuRIouS-
SERIEN på SIDE 10
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en tidligere politiagent Brian 
O’Connor (Paul Walker) har slået 

sig sammen med eksfangen Dom 
Toretto (Vin Diesel) på den modsatte 
side af loven. Brian og Mia Toretto har 
været på flugt fra myndighederne, lige 
siden de hjalp Dom med at flygte fra 
lovens lange arm. Nu venter et sidste 
kup i Rio de Janeiro, som kan være de-
res sidste mulighed for at slippe fri af 
fortiden. Imens får den benhårde FBI-
agent Luke Hobs (Dwayne Johnson) til 
opgave at finde Dom og Brian. 

’Fast and Furious 5’ byder på filmhi-
storiens første møde mellem to af 
nutidens største stjerner, Vin Diesel 
(xXx) og Dwayne ”The Rock” Johnson 
og er instrueret af Justin Lin, der 
lavede de sidste to The Fast and the 
Furious-film. 

D

ACTION

Land 
USA

PRoduktIonsåR 
2011

sPILLetId 
110 min.

PRemIeRe

05-05

oRIgInaL tIteL
Fast Five

InstRuktøR 
Justin Lin

skuesPILLeRe 
Vin Diesel, Dwayne 
Johnson, Paul Walker,
 Jordana Brewster, 
Tyrese Gibson

©
 U

IP

fAst And 
furious 5
Nu I FEMTE GEAR!
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DRAMA

Land 
Frankrig

PRoduktIonsåR 
2010

sPILLetId 
90 min.

PRemIeRe

05-05

oRIgInaL tIteL
Notre jour viendra

InstRuktøR 
Romain Gavras

danske stemmeR 
Vincent Cassell, 
Olivier Barthelemy, 
Justine Lerooy, 
Vanessa Decat

eenageren Remy (Olivier Barthelemy) er en rødhåret taber, som er udstødt 
og nedværdiget af sine jævnaldrende og hadet af sin familie. Remys eneste 

ven er den betydeligt ældre, særdeles kyniske og selvoptagede psykolog Patrick 
(Vincent Cassell). For at stikke af fra det hele køber de en dyr sportsvogn, lækkert 
tøj og stikker kurs mod de rødhåredes hellige land, Irland. Turen begynder som 
en jagt på det ideelle, men det hele løber gradvist over i et kaos af had, vold og selv-
destruk-tivitet, da Patrick skubber Remy ud i mere og mere ekstreme situationer.

’Vores tid kommer’ er instrueret af Romain gavras, som er søn af den franske 
filminstruktør Costa-gavras, og Vincent Cassell fra ’Black Swan’ er med på rol-
lelisten. Hovedrollen spilles af Olivier Barthelemy, der havde en lille rolle i ’Public 
Enemy no. 1’ (2008), hvori Cassell spillede hovedrollen.

vores tid kommer

©
 M

iracle Film

voLDELIGT, FRANSK ROaD-TRiP 
MED vINCENT CASSELL

F

Land 
Kina

PRoduktIonsåR 
2009

sPILLetId 
95 min.

PRemIeRe

05-05

oRIgInaL tIteL
San qiang pai an 
jing qi

InstRuktøR 
Zhang Yimou

skuesPILLeRe 
Honglei Sun, 
Xiao Shen-Yang, 
Ni Yan, Dahong Ni

©
 C

am
era Film

T

ilmen ’En kvinde, en pistol og en nudelbar’ handler om ejeren af en kinesisk 
nudelbar, der planlægger at myrde sin utro kone og hendes elsker. Den er et 

remake af Coen-brødrenes debutfilm ’Blood Simple.’ (1985).

Filmen er instrueret af kinesiske Zhang Yimou, der nok er mest kendt for den 
visuelt bjergtagende ’Hero’ fra 2002. Men i art house-kredse er han kendt for dra-
maerne ’Ju Dou’ (1990) og ’Under den røde lygte’ (1991), og han har vundet adskil-
lige priser, bl.a. i Cannes, Berlin og Venedig. ’En kvinde, en pistol og en nudelbar’ 
åbnede i Berlin sidste år, hvor den blev vel modtaget blandt kritikerne.

Filmen er en del af Filmportens Program.

DRAMA

20

en kvinde, 
en Pistol 
oG nudelBAr
NY KINESISK FILM AF MANDEN BAG ’HERo’
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Du er kun 2 klik fra  
dagens SPOTdeal

på ferier, smagsoplevelser, wellness, mærkevarer og meget mere  

60% rabatO
P 
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Tilmeld dig SPOTdeal 
ganske gratis
SPOTdeal er en ny vanedannede service, 
hvis tilbud med op til 60% rabat på 
kvalitetsvarer og store oplevelser er noget 
for dig. Tilbuddene kommer via e-mail og 
er så fordelagtige, at det er en god ide at 
handle hurtigt. Tilmeld dig ganske gratis 
på  spotdeal.dk, og gør dagens gode 
handel.

* Alm. SmS-takst. Tilmelding senest 14. juni 2011 for deltagelse i konkurrencen,  
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ROMANTIK/DRAMA

ater for Elephants’ foregår under depressio-
nen i Amerika i 1930erne. Robert Pattinson 

spiller en dyrlæge-studerende, hvis forældre 
pludseligt dør, hvorefter han slutter sig til et om-
rejsende cirkus. Her forelsker han sig i den smukke 
cirkusprinsesse Marlena (Reese Witherspoon), der 
desværre er gift med den psykotiske Sprechstall-
meister August (Christoph Waltz).

Filmen er baseret på en populær bog af Sara gruen 
og er med Robert Pattinson (Twilight-sagaen, 
’Remember Me’), Reese Witherspoon (Walk the 
Line) og Christoph Waltz, der gav den som skurk i 
Quentin Tarantinos ’Inglourious Basterds’ (2009) og 
actionkomedien ’The green Hornet’ (2011).

Land 
USA

PRoduktIonsåR 
2011

sPILLetId 
Afventer

PRemIeRe

05-05

oRIgInaL tIteL
Water for Elephants

InstRuktøR 
Francis Lawrence

skuesPILLeRe 
Robert Pattinson,
Reese Witherspoon, 
Christoph Waltz, 
Hal Holbrook

©
 Fox

wAter for 
elePHAnts

RoBERT pATTIN-
SoN oG REESE 
wITHERSpooN 
I CIRKuS

se tRaILeRen LIge 
nu På dIn mobIL!
Læs mere på side 17 

87,6 %

472 stemmer



©
 s

F 
Fi

lm

se tRaILeRen LIge 
nu På dIn mobIL!
Læs mere på side 17 
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KOMEDIE

Land 
USA

PRoduktIonsåR 
2011

sPILLetId 
105 min.

PRemIeRe

12-05

wen wilson er Rick, der får et såkaldt hall pass 
af sine kone. Det betyder en uge, hvor han 

har lov til at gøre, hvad han vil - også et sidespring. 
Det samme sker for hans ven Fred (Jason Sudeikis), 
men tingene kommer ud af kontrol, da konerne 
også begynder at være deres mænd utro.

’Alt tilladt’ er en komedie af 
Bobby Farrell og peter Farrelly, 
der instruerede ’Dum og dum-
mere’ i 1994 og ’vild med Mary’ 
i 1998. Denne gang spiller owen 
wilson (Alt hvad du har) hoved-
rollen sammen med Saturday 
Night Live-komikeren Jason 
Sudeikis (Going the Distance).

O

Alt tillAdt
EN uGE uDEN REGLER!

oRIgInaL tIteL
Hall Pass

InstRuktøR 
Bobby Farrelly, Peter Farrelly

skuesPILLeRe 
Owen Wilson, Jason
Sudeikis, Christina 
Applegate, Jenna 
Fischer, Stephen Merchant, 
Richard Jenkins

76,7 %

50 stemmer
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DRAMA

nders W. Berthelsen spiller Thomas, hvis 
største ønske er at blive far. Han har fået 

afslag på adoption, fordi han er homoseksuel, men  
han har hørt, at man kan købe et barn i Brasilien. 
Thomas er snart ude, hvor han ikke kan bunde, på 
kanten af loven, men så møder han en kvinde, som 
ændrer alt.

’Rosa Morena’ er en dansk-brasiliansk co-produk-
tion med Anders W. Berthelsen i hovedrollen. Den 
danske skuespiller kender vi fra ’Kongekabale’ 
(2004), ’Kærlighed på film’ (2007) og senest ’Super-
Clásico’, hvor han også er i Sydamerika - nærmere 
bestemt Argentina. Derudover er David Dencik 
(tv-serien ’Lykke’) og Iben Hjejle (Klovn: The Movie) 
med i filmen. ’Rosa Morena’ er en del af Biografklub 
Danmarks program.

Land 
Danmark/Brasilien

PRoduktIonsåR 
2011

sPILLetId 
100 min.

PRemIeRe

12-05

oRIgInaL tIteL
Rosa Morena

InstRuktøR 
Carlos Augusto de Oliviera

skuesPILLeRe 
Anders W. Berthelsen, 
David Dencik, 
Iben Hjejle, 
Bárbara Garcia

©
 N

ordisk Film
 

rosA
morenA
ANDERS w. BERTHELSEN 
KØBER BARN I BRASILIEN

se tRaILeRen LIge 
nu På dIn mobIL!
Læs mere på side 17 

A

77,9 %

460 stemmer
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DOKuMENTAR

Land 
Storbritanien

PRoduktIonsåR 
2010

sPILLetId 
87 min.

PRemIeRe

12-05

oRIgInaL tIteL
Exit Through the Gift 
Shop

InstRuktøR 
Banksy

medvIRkende 
André, Wendy Asher, 
Banksy, Rhys Ifans, 
Shepard Fairey, Jay Leno

en britiske graffitikunstner Banksy debuterer som filminstruktør med denne 
dokumentar om en excentrisk, fransk butiksejer og en amatørfilmskaber, der 

forsøger at finde og blive venner med den anonyme Banksy. Det viser sig dog, at de i 
deres forsøg får rettet kameraet mod dem selv.

Dokumentaren ’Exit Through the gift Shop’ indeholder street art af Shepard Fairey, 
Invader og selvfølgelig Banksy, og den blev nomineret til en Oscar ved uddelingen 
i februar. Den har derudover vundet ti priser og været nomineret til 11. Der har 
yderligere været spekulationer omkring, hvorvidt filmen var ægte eller en såkaldt 
mockymentary, altså en fiktiv dokumentar.

exit
tHrouGH 
tHe Gift sHoP

©
 M

iracle Film

pRISBELØNNET 
DoKuMENTAR 
oM GADEKuNST

J

Land 
Frankrig/Italien/Belgien

PRoduktIonsåR 
2010

sPILLetId 
106 min.

PRemIeRe

19-05

oRIgInaL tIteL
Copie conforme

InstRuktøR 
Abbas Kiarostami

skuesPILLeRe 
Juliette Binoche,
William Shimell, 
Jean-Claude Carrière

©
 M

iracle Film

D

ames Miller (William Shimell) er en britisk forfatter, som netop har udgivet en 
bog om kopier i kunstverden. Elle (Juliette Binoche) er fra Frankrig og indeha-

ver af et kunstgalleri. I en lille by i Toscana mødes de to til en konference og uden 
at have talt meget sammen tager James kontakt til Elle dagen efter. De aftaler at 
rejse sammen til Luciagno på det, der kunne se ud til at være en date, men hvor 
fremmede er de for hinanden?

’Mødet i Toscana’ er instrueret af den anerkendte iranske instruktør Abbas Kiaro-
stami, som vandt guldpalmen i Cannes i 1997 for ’Taste of Cherry’. Hovedrollerne 
spilles af operasangeren William Shimell og Juliet Binoche, som både er kendt fra 
franske film som ’Blå’ (1993) og engelsksprogede som ’Den engelske patient’ (1996). 
Filmen modtog prisen for Bedste kvindelige skuespiller (Binoche) i Cannes i 2010.

modet i tosCAnA
CANNES-vINDENDE DRAMA

DRAMA
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ADVENTuRE

iraten Jack Sparrow (Johny 
Depp) søger denne gang efter 

ungdommens kilde. Han finder 
dog hurtigt ud af, at Blackbeard 
(Ian McShane) og hans datter 
(penélope Cruz) begge er ude efter 
samme skat, der også jages af den 
udødelige pirat Barbossa (Geoffey 
Rush) og hans besætning.

’pirates of the Caribbean: I ukendt 
farvand’ er den fjerde film i den 
enormt succesfulde serie, der blev 
introduceret i 2003. De tre første 
slutter et handlingsforløb, så det 
er en ny historie, vi bliver introdu-
ceret til, med nye karakterer som 
spilles af Ian McShane og penélope 
Cruz. Derimod er Kiera Knightley 
og orlando Bloom ikke længere 
ombord.

P

Land 
USA

PRoduktIonsåR 
2011

sPILLetId 
141 min.

PRemIeRe

19-05

oRIgInaL tIteL
Pirates of the Caribbean: 
On Stranger Tides

InstRuktøR 
Rob Marshall

skuesPILLeRe 
Johnny Depp, 
Ian McShane, Penélope 
Cruz, Geoffrey Rush,
Sam Claflin

©
 D

isney

26

PirAtes of tHe 
CAriBBeAn: I uKENDT 

FARvAND

i udvalgte biografer

se tRaILeRen LIge 
nu På dIn mobIL!
Læs mere på side 17 

LæS oM JoHNNY 
DEpp på SIDE 34

93,6 %

2760 stemmer
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DRAMA

una (Zrinka Cvitesic) og Amar (Leon 
Lucev) er et kærestepar, som prøver at få 

børn. Luna arbejder som stewardesse, men 
da Amar fyres fra sit arbejde i lufthavnens 
kontroltårn for at have drukket på jobbet, 
krakelerer idyllen lige så stille. Amar møder 
en gammel soldaterkammerat, der er dybt tro-
ende muslim, og som tilbyder ham et job i et 
afsidesliggende muslimsk kollektiv, hvor han 
også skal bo. Luna mærker så småt, hvordan 
hendes kæreste ændrer holdning i takt med 
hans ophold i det isolerede trossamfund.

’På vej’ giver sig i kast med et sprængfarligt 
emne og er en opsang til fundamentalisme i 
bred forstand. Den var nomineret til guldbjør-
nen på Berlins filmfestival i 2010. Det er instruk-
tør Jasmila Zbanics blot anden spillefilm efter 
’grbavica’ fra 2006.

Land 
Bosnien-Herzegovina

PRoduktIonsåR 
2010

sPILLetId 
100 min.

PRemIeRe

19-05

oRIgInaL tIteL
Na putu

InstRuktøR 
Jasmila Zbanic

skuesPILLeRe 
Zrinka Cvitesic, 
Leon Lucev, 
Ermin Bravo, 
Mirjana Karanovic

©
 Ø

st for Paradis

På veJ
BoSNISK DRAMA 
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På veJ
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DRAMA

andlingen i ’The Tree of Life’ foregår over to 
perioder. Fokus er både på den voksne Jack 

(Sean Penn), som leder efter svar i en forvirrende, 
moderne verden, mens han tænker tilbage på sin 
barndom og sit komplicerede forhold til sin far 
(Brad Pitt).

Det er næsten altid en begivenhed, når Terrence 
Malick kommer med en ny film. Den 68-årige ame-
rikaner har kun instrueret fem spillefilm i sin lange 
karriere (bl.a. ’Badlands’ og ’Den tynde røde linje’), 
men hver gang med et imponerende visuelt udtryk 
og til forrygende anmeldelser. I ’The Tree of Life’ 
har han allieret sig med to af Hollywoods største 
skuespillere i de bærende roller.

Land 
USA

PRoduktIonsåR 
2011

sPILLetId 
140 min.

PRemIeRe

19-05

©
 SF Film

tHe tree of life

84,3 %

53 stemmer

NY MALICK-FILM MED BRAD pITT oG SEAN pENN

oRIgInaL tIteL
The Tree of Life

InstRuktøR 
Terrence Malick

danske stemmeR 
Brad Pitt, 
Sean Penn, 
Jessica Chastain

H
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tommermAend
i tHAilAnd
FRA LAS vEGAS TIL BANGKoK



se tRaILeRen LIge 
nu På dIn mobIL!
Læs mere på side 17 

LæS INTERvIEw MED 
BRADLEY CoopER 
på SIDE 42

31
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en første polterabend i Las vegas gik op 
i hat og briller, da gommen Doug (Justin 

Bartha) endte med at blive væk, og hans tre 
venner Stu (Ed Helms), Alan (zach Galifiana-
kis) og phil (Bradley Cooper) måtte besejre 
gangstere og Mike Tysons tiger for at finde 
ham igen. Det afholder dog ikke vennerne for 
at tage på endnu en polterabend, denne gang i 
Bangkok, og nu er det Stu, der skal giftes.

’Tømmermænd i vegas’ blev en stor succes i 
2009, hvor vanvittige situationer og et sjovt 
persongalleri faldt i både publikums og mange 
anmelderes smag. Siden har især Bradley 
Cooper (The A-Team) og zach Galifianakis 
(Due Date) vist sig som fremtidens stjerner, og 
de er selvfølgelig med igen.

D
KOMEDIE

Land 
USA

PRoduktIonsåR 
2011

sPILLetId 
Afventer

PRemIeRe

26-05

oRIgInaL tIteL
The Hangover Part II

InstRuktøR 
Todd Phillips

skuesPILLeRe 
Bradley Cooper, Zach 
Galifianakis, Ed Helms,
Justin Bartha, Nick 
Cassavetes, Jamie Chung

©
 SF Film

91,7 %

874 stemmer
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DRAMA/SCIENCE fICTION
irsten Dunst og Charlotte gainsbourg spiller 
to søstre, hvis forhold bliver sat på prøve, da 

en planet truer med at kollidere med Jorden og 
udslette menneskeheden.

’Melancholia’ er Lars von Triers næste film efter 
den kontroversielle gyser ’Antichrist’ (2009). Han 
har selv proklameret, at han ikke gider lykkelige 
slutninger, så der er en regulær undergangsfilm i 
vente. Hovedrollerne spilles af Kirsten Dunst, der 
spillede Mary Jane Watson i Spider-Man-filmene, 
Kiefer Sutherland fra tv-serien ’24 timer’, og Char-
lotte gainsbourg, som havde den ene hovedrolle i 
’Antichrist’.

K
Land 
Danmark/Sverige/
Frankrig/Tyskland/
Italien

PRoduktIonsåR 
2011

sPILLetId 130 min.

PRemIeRe

26-05

oRIgInaL tIteL
Melancholia

InstRuktøR 
Lars von Trier

skuesPILLeRe 
Kirsten Dunst, 
Charlotte Gainsbourg, 
Kiefer Sutherland, 
Charlotte Rampling,
John Hurt

32

LARS voN TRIERS KATASTRoFEFILM se tRaILeRen LIge 
nu På dIn mobIL!
Læs mere på side 17 

melAnCHoliA
SE pLAKATER FRA
LARS voN TRIERS
FILM på SIDE 41

©
 N

ordisk Film

84,9 %

65 stemmer
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’Life as We know It’ er en komedie om de to singler holly og messer, 
der er vidt forskellige og ikke kan fordrage hinanden. men da de 
pludselig bliver plejeforældre for deres afdøde venners datter, bliver 
de nødt til at overvinde deres uoverensstemmelser. I anledning af 
filmens release på blu-raytm og dvd den 10. maj udlodder vi 5 stk. dvd. 
deltag i konkurrencen ved at svare rigtigt på ovenstående spørgsmål.

svaret skal være modtaget senest den 29. maj 2011 

hvilken skuespiller, der
også medvirker i serien 
’Greys hvide verden’, spiller 
holly i ’Life as We Know It’?

D. ellen Pompeo

E.  chandra Wilson

F.  katherine heigl

I hvilken by har Peter været til møde, 
da han forsøger at komme tilbage til 
Los angeles til sin kones fødsel?

A. boston   B. new york   C.  atlanta

’due date’ er en komedie af instruktøren bag 
’tømmermænd i vegas’ og handler om Peter og 
ethan, der sammen ender på en vanvittig road-
trip gennem usa for at nå hjem til La til Peters 
kones termin. I anledning af filmens release på 
blu-raytm og dvd den 3. maj udlodder vi 5 stk. 
dvd. deltag i konkurrencen ved at svare rigtigt 
på ovenstående spørgsmål. 

svaret skal være modtaget senest den 29. maj
2011

hvad er den danske titel på den første 
’Pirates of the caribbean’-film fra 2003?

1. ‘Pirates of the caribbean: død mands kiste’

2. ‘Pirates of the caribbean: ved verdens ende’

3. ’Pirates of the caribbean: den sorte forbandelse’

konkuRRence
send en sms til  
1225 med et af 
følgende svar:

kino d
kino e
kino F

Vind DVD!

Vind DVD!

konkuRRence
send en sms til  
1225 med et af 
følgende svar:

kino a
kino b
kino c

konkuRRence
send en sms til  
1225 med et af 
følgende svar:

kino 1
kino 2
kino 3

© 2011 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.© 2011 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.© 2011 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

Vind fribilletter til ’Pirates of the Caribbean: 
I ukendt farvand’ samt merchandise

©
 D

isney

’Pirates of the caribbean: I ukendt farvand’ er fjerde film i rækken 
om kaptajn jack sparrow’s eventyr i det caribiske øhav. denne gang 
bliver sparrow forført af den gådefulde angelica, som tvinger ham ombord på 
skibet Queen anne’s Revenge kommanderet af piraten blackbeard. men sparrow er i tvivl 
om angelicas intentioner, og snart ved han ikke, om det er blackbeard eller angelica, han skal frygte. 
I anledning af filmens premiere den 19. maj udlodder vi 10 x 2 fribilletter til filmen samt merchandise. deltag i 
konkurrencen ved at  svare rigtigt på spørgsmålet ovenfor. svaret skal være modtaget senest den 29. maj 2011.
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Johnny Depp er tilbage i glansrollen som kaptajn Jack Sparrow i den 
fjerde Pirates of the Caribbean-film. Vi kigger nærmere på den 
tidligere rebel nu superstjerne og kårer de 10 bedste roller i en 
karriere kendetegnet ved excentriske titelroller og Tim Burton. 

CAMOUlERET
FORSTEElSKER

eople’s choice of the decade! Såle-
des lød hæderen, da skuespilleren 
Johnny Depp sidste år modtog en 
ærespris som den kunstner, der 

har modtaget flest stemmer nogensinde til 
den årlige amerikanske folkevalgte pris The 
People Choice Award. Men har outsideren 
Depp selv bedt om at blive kært folkeeje?
   
Det startede i Los Angeles 1983. John Christo-
pher Depp II drømmer om at blive rock-
stjerne, men mødet med en frembrusende 
skuespiller ved navn Nicolas Cage ændrer 
dette. Cage fik ham til casting hos instruktø-
ren Wes Craven, og således debuterede Depp 
som kønt slagteoffer i Freddy Krueger-filmen 
’A Nightmare on Elm Street’ (1984). Gen-
nembruddet kom som undercover-agent i tv-
serien ‘De unge strissere’ (1987-90). Teenage-
pigerne fik straks øje på den flotte Depp, men 
han hadede opmærksomheden, der fik ham til 
at føle sig som et produkt. Den tidlige popu-
laritet skulle vise sig at være sund for Depps 
karriere, da den tvang ham til meget tidligt 
at træffe et valg - ville han være glamourøs 
flødebolle, eller ville han spille skuespil? 
Depp valgte antiheltens kringlede karrieresti, 
og i 1990 blev verden præsenteret for en ny 
Johnny Depp i John Waters ’Cry-Baby’ og i Tim 
Burtons ’Edward Saksehånd’. 

Begge roller skulle komme til at forme fremti-
dens repertoire. I kølvandet på den ironisk fjol-
lede og sexede enspænder Cry-Baby Walker 
fulgte en række af førsteelskerroller camoufle-

ret som desillusionerede særlinge. Depp havde 
fravalgt den traditionelle hjerteknuser, men 
alligevel fik samtlige af hans tosser lov til at 
kysse pigen i film som ’Arizona Dream’, ’Benny 
& Joon’, ’Hva’ så Gilbert Grape?’ og ’Don Juan 
DeMarco’. Det glatte ydre skurede altså stadig 
imod Depps rebelske intentioner… Heldigvis 
havde han mødt en sjæleven i Tim Burton.

Den originale filmskaber Burton havde i Depp 
fundet en ligesindet original til at befærde 
sine gotiske universer. Depp beskriver i dag 
Burton som ”… en bror, en ven, en modig 
sjæl,” og hele syv gange har de samarbejdet. 
Som Frankensteins monster i ’Edward Sakse-
hånd’, manisk filminstruktør i ’Ed Wood’, spøjs 
betjent i ’Sleepy Hollow’, genert brudgom i 
’Corpse Bride’,  Michael Jackson-klon i ’Charlie 
og Chokoladefabrikken’, massemorder i 
’Sweeney Todd’ og gal hattemager i ’Alice 
i Eventyrland’ har Burton lanceret Depps 
logokarakter som mørk, mystisk excentriker. 
En karaktertype publikum elsker. 

Men Depp har ikke altid været lige populær. 
I en periode var han kendt som det rene billet-
lugegift. De manglende succeser skyldtes, at 
han valgte projekter ud fra egen interesse og 
derfor medvirkede i film af hippe, men smalle 
instruktører som Jim Jarmusch, Terry Gilliam 
og Sally Potter. Da Warkowski-brødrene i 1999 
skulle caste hovedrollen til ’The Matrix’, fik de 
derfor påbud mod at hyre den stigmatiserede 
skuespiller. Ironisk nok skulle Depp blive kon-
gen af billetlugerne bare fire år senere.  

kino.dk      Maj 2011
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”Savvy!”
I dag har Johnny Depps film tilsam-
men indtjent 2,6 mia. dollars! Sprin-
get fra den smalle films foretrukne 
antihelt til en af Hollywoods førende 
filmstjerner skete, da Disney-kon-
cernen hyrede Depp i ’Pirates of the 
Caribbean: Den Sorte Forbandelse’ 
(2003). Depp, der som tidligere 
nævnt altid havde drømt om at blive 
rockstjerne, øjnene chancen og viste 
nye komiske talenter som den godt 
beduggede rockstjerne-kaptajn Jack 
Sparrow baseret på Rolling Stones-
musikeren Keith Richards. Publikum 
stormede i biografen, og figuren 
Jack Sparrow står som en af de mest 
populære i nyere tid. Depp lagde 
ikke skjul på, at han nød at få gode 
anmeldelser, sælge mange billetter 
og få karrierens første Oscar-nomi-
nering med i købet… Spørgsmålet 
er: klæder det Johnny Depp at blive 
mainstream?   

Det lyder fortærsket, men Depp 
er virkelig en ener i filmbranchen. 
Ingen anden skuespiller har opnået 
så stor stjernestatus ved at være 
så mediesky og vælge så aparte 
karakterer. Den britiske komiker 
Sacha Baron Coen har engang udtalt, 
at Depp ”... aldrig følger trends, men 
selv skaber dem.” Måske har han 
ret? Man kan næppe anklage den 
nu 47-årige skuespiller for at falde 
i med Hollywood-tapetet. Faktisk 
kan man, når Depp er bedst, undre 
sig over, om James Dean mon ville 
have haft en lignende karriere, havde 
han levet længe nok? På den anden 
side kan man argumentere for, at 
superstjernen Depp er blevet lidt for 
tryg i det Tim Burton’ske univers og 
kører på autopilot med de populære 
Pirates-film. Men bør man overhove-
det klandre ham for at have fundet 
sin rette hylde? Det gør publikum 
tydeligvis ikke! 

  Maj 2011      kino.dk    

Depp har ikke altid været
lige populær. I en periode 
var han kendt som det 
rene billetlugegift
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1. 
JACK SPARROW 
PIRATES OF THE 
CARIBBEAN: DEN 
SORTE FORBANDELSE 
(2003) 

Med eyeliner og 
rodet manke er kaptajn 
Sparrow en slags 
Disney-version af Keith 
Richards. Rollen sikrede 
Depp karrierens første 
Oscar-nominering og 
forvandlede den ellers 
skæve skuespiller til 
mainstream folkeeje. 
Faktisk var Depp i 
konstant fyringsfare 
under optagelserne, 
men heldigvis fik den 
godt beduggede Spar-
row lov til at navigere 
skuden i sikker havn 
og direkte ind på vores 
førsteplads. 

INSTRuKTøR: 
GORE VERBINSKI

2. 
EDWARD
SAKSEHåND  
EDWARD
SAKSEHåND  
(1990)

En videnskabsmand 
(Vincent Price) skaber 
menneskedrengen 
Edward, men dør før tid 
og efterlader ham med 
sakse i stedet for hæn-
der. Gennembrudsrol-
len som 90ernes svar på 
Frankensteins monster 
er en af filmhistoriens 
mest elskværdige 
karakterer. Rollen er 
samtidig et perfekt 
eksempel på Depps 
bevidste fravalg af de 
traditionelle førsteel-
skerroller, og lancerede 
et langt og frugtbart 
samarbejde med Tim 
Burton.
INSTRuKTøR: 
TIM BuRTON

3. 
ED WOOD
ED WOOD
(1994)

På tredjepladsen 
finder vi endnu en 
Burton-film og endnu 
en excentrisk titelrolle 
som Ed Wood, der ofte 
kaldes for verdens 
dårligste filminstruktør 
pga. makværket ’Plan 
9 from Outer Space’ 
(1958). Depp er hoppet 
i cashmere-dametøj, 
har smurt pomade i 
håret og formår at tage 
Woods mange nederlag 
med et manisk smil og 
håbet i behold. Dejligt 
sentimentalt portræt af 
en passioneret galning. 

INSTRuKTøR: 
TIM BuRTON

4. 
DONNIE BRASCO
DONNIE BRASCO
(1997)

“Forget about it!” Cita-
tet stammer fra dette 
autentiske portræt af 
en FBI-agent, der går 
undercover hos mafiaen 
for langsomt at miste 
kontakten til sit virkeli-
ge liv. Depps portræt af 
Joseph ”Donnie Brasco” 
Pistone udmærker sig 
ved at høre blandt hans 
mest underspillede 
figurer og giver selveste 
Al Pacino kamp til stre-
gen. Depp mødtes 
med den ægte New 
York-mafia som re-
search til rollen. 

INSTRuKTøR: 
MIKE NEWELL

5. 
ICHABOD CRANE
SLEEPY HOLLOW 
(1999)

Et gotisk gys med mas-
ser af tongue-in-cheek 
og dirigeret af Tim 
Burton. Depp er i sit 
rette element som den 
innovative politibetjent 
Ichabod Crane, der i 
opklaringen af en række 
grumme mord må er-
kende, at den hovedløse 
rytter er mere end blot 
en myte. Depp tilfører 
et kujonagtigt twist 
til en rolle, der nemt 
kunne være blevet 
til endnu en Sherlock 
Holmes-kopi.

INSTRuKTøR: 
TIM BuRTON

De 10 bedste roller
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6. 
RAOuL DuKE
FEAR AND LOATHING 
IN LAS VEGAS 
(1998)

Selv Johnny Depp er 
ikke attraktiv med 
isse, store briller, 
Hawaii-skjorte og 
svedig overlæbe, når 
Gonzo-journalistikkens 
opfinder speeder og 
famler sig igennem en 
rus fuld af våben, skøre 
mexicanere og kæmpe 
flagermus. Rollen som 
Hunter S. Thompsons 
alter ego er blot én af 
mange excentriske præ-
stationer på Depps cv, 
men ikke desto mindre 
er resultatet hylende 
morsomt.   

INSTRuKTøR: 
TERRY GILLIAM

7. 
WILLIAM BLAKE
DEAD MAN 
(1995) 

Man kan ikke ignorere, 
at Depp er født med 
et gudbenådet ansigt 
og en coolness-faktor 
from the old days… 
derfor udgør kombina-
tionen af Jim Jarmusch’ 
sort/hvide æstetik 
og western-genrens 
fåmælte principper 
et perfekt skue i ’Dead 
Man’ - en film næsten 
uden ord. Depp er 
bog-holderen William 
Blake, der pludseligt er 
på flugt som en gemen 
morder i det vilde 
vesten.

 
INSTRuKTøR: 
JIM JARMuSCH

8. 
GILBERT GRAPE 
HVA’ Så GILBERT 
GRAPE? 
(1993)

Livet er ikke nemt for 
købmandsekspedi-
enten Gilbert Grape, 
der vokser op i en lille 
by med en udviklings-
hæmmet lillebror og 
en mor, der vejer mere 
end køleskabet og 
sofaen tilsammen. En 
meget ung Leonardo 
DiCaprio stjal måske 
opmærksomheden med 
en Oscar-nominering, 
men uden Depps men-
neskelige Gilbert ville 
filmen være det rene 
freak show.

INSTRuKTøR: LASSE 
HALLSTRöM

9. 
JAMES M. BARRIE
FINDING NEVERLAND 
(2004)

I sit Oscar-nominerede 
portræt af endnu en 
virkelig personage - 
nemlig manden der 
opfandt Peter Pan - går 
Depp tilbage til det 
uskyldsrene, vi så i 
’Edward Saksehånd’. 
De helt bizarre træk 
er dog her klædeligt 
nedtonet, for at give 
plads til karakterens 
ungdommelige sjæl 
samt en heftig skokts 
accent.

INSTRuKTøR: 
MARC FORSTER

10. 
SWEENEY TODD
SWEENEY TODD 
- DEN DJæVELSKE 
BARBER FRA FLEET 
STREET (2007)

Depp ville oprindeligt 
gerne være musiker, og 
croonede allerede i 
’Cry-Baby’ fra 1990. 
Så det var faktisk ikke 
helt out of character, da 
Depp skrålede igennem 
som hævnlysten barber 
i Tim Burtons trygge 
hænder. Den mørke 
musical er næppe Bur-
tons bedste, men Depps 
makabre massemorder 
skuffede ikke og lan-
dede karrierens tredje 
Oscar-nominering.

INSTRuKTøR: 
TIM BuRTON

SåDAN GJORDE VI: 
REDAKTIONEN NOMINEREDE I FæLLESSKAB 
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.
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Det eneste jeg 
egentlig ønsker
er et privatliv 
JOHNNY DEPP, 1996
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Fulde navn: John Christopher Depp II

Født: den 9. juni, 1963

Var medejer af natklubben The Viper 
Room i Hollywood (1993-2004) 

Nomineret til tre Oscars. Har vundet 31 
andre priser og været nomineret til 49 

Er 1,75 m. høj 

Har tidligere datet Sherilyn Fenn, Wi-
nona Ryder, Jennifer Grey og Kate Moss

Blev kåret som Empires “Sexiest Male 
Movie Star of All Time” i 1995

Er meget interesseret i Jack the Ripper 
som han jagtede i ’From Hell’ (2001)

Ejer en restaurant/klub i Paris kaldet 
Man Ray sammen Sean Penn og John 
Malkovich 

Bor i Frankrig med sin kæreste Vanessa 
Paradis og parrets to børn

Lærte fransk så han ville være i stand 
til at snakke med Vanessa Paradis’ 
forældre

Afslog rollen som John Smith i filmen 
’Mr. & Mrs. Smith’

Blev arresteret i 1994 for at have 
smadret et hotelværelse og i 1999 for 
at komme op at slås med en paparezzi 
i London

Efter selv at have spillet en version af 
Hunter S. Thompson betalte Depp det 
meste af dennes mindehøjtidelighed 
og skød via en kanon Thompsons aske 
ud i Aspen, Colorado

Han ser aldrig sine egne film

Ejer en vingård sammen med Vanessa 
Paradis
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EKSTRAMATERIALE KUN PÅ BLU-RAY™!
n A SURVIVAL GUIDE TO INSTANT PARENTING

n KATHERINE HEIGL: Becoming the Best Mom Ever
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PÅ BLU-RAY™, DVD & 
ON DEMAND 10. MAJ

  

 

 

BLU-RAY INDEHOLDER EKSTRA

 

 

 

   

  

y
™

   

r

© 2011 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

– Jeanne Wolf, PARADE

PÅ BLU-RAY™, DVD & 
ON DEMAND 3. MAJ

www.warnerbrosnordic.com

Se trailer fra 
Due Date lige nu på din
mobiltelefon ved brug af

denne 2D kode. 

Læs mere på side 17 om
hvordan du gør.

Se trailer fra 
Life as we know it  lige nu

på din mobiltelefon ved
brug af denne 2D kode. 

Læs mere på side 17 om
hvordan du gør.
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LæS OM LARS VON 
TRIERS NYE FILM
’MELANCHOLIA’ 
På SIDE 32
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Den danske mesterinstruktør, Gyldne Palme-vinder og excentriker par excellence 
Lars von Trier har lavet en række særprægede og kritisk anerkendte film, alle med et 
specielt Triersk udtryk. Det gør sig også gældende for plakaterne til hans film. Vi har 
samlet plakater fra alle hans biograffilm, og du kan se både danske og flere udenland-
ske versioner af de samme filmplakater.
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PLAKATERNE:
1. FORbRYDELSENS ELEMENT (1984) Per Holst Filmproduktion
2. EPIDEMIc (1987) Elementfilm A/S
3. EUROPA (1991) Nordisk Film
4. RIGET (1994)  Zentropa Entertainments
5. bREAKING THE WAVES (1996)  Zentropa Entertainments
6. IDIOTERNE (1998)  Zentropa Entertainments
7. DANcER IN THE DARK (2000)  Zentropa Entertainments
8. DOGVILLE (2003)  Zentropa Entertainments
9. DE FEM bENSPæND (2003)  Zentropa Entertainments
10.MANDERLAY (2005) Zentropa Entertainments
11. DIREKTøREN FOR DET HELE (2006) Zentropa Entertainments
12. ANTIcHRIST (2009) Zentropa Entertainments
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IDSTE GANG, JEG TALTE MED DIG, VAR 
OMKRING PREMIEREN På ’THE HANGOVER’. 

HVAD ER DER SKET I MELLEMTIDEN?
Så meget! Vi har indspillet én til af de der film, som 
kommer ud snart.

DU ER OGSå UDE MED ‘LIMITLESS’.
HVILKEN TYPE FILM ER DET?
Jeg vil næsten kalde den for en hybrid. Filmen skal føles 
som en rutchebanetur. Den har nogle komiske elemen-
ter, og så er den dyster! Men den bevæger sig som et 
højhastighedstog, så det var en svær balance for Neil 
Burger, der instruerede filmen. 

DU SPILLER OVERFOR RObERT DE NIRO. 
HVORDAN VAR DET?
Det var stort. Han er utrolig og ændrede hele stem-
ningen på settet, når han trådte ind. Alle kan lide ham. 
Han har en utrolig arbejdsmoral, og så er han oven i 
købet en alle tiders fyr. Men jeg elskede ham og kunne 
slet ikke få nok!

HAR DU VæRET I DANMARK FøR?
Nej, aldrig. Hvor optog de ‘Festen’?

JEG MENER, AT DET VAR HER På øEN. 
ER DU FAN AF FILMEN?
Jeg er vild med den! Thomas Vinterberg… Den er 
fremragende og én af mine yndlingsfilm. Jeg så den fire 
gange på én dag i Quad Cinema i New York. 10-fore-
stilingen, 13-forestillingen, 16-forestillingen og så igen 
kl. 19 eller 21.55-forestillingen. Den ramte mig virkelig!

ER DER ANDRE DANSKE FILM, DU ER GLAD FOR?
Ja, ja, ja. Susanne Bier laver virkelig gode film ligesom 
Lars von Trier. Jeg elskede virkelig Dogme-bevægelsen 
i starten af 2000. Den var virkelig cool. Er det ikke også 
en dansk instruktør, der lavede ’Bronson’?

JO, NIcOLAS WINDING REFN
Han er utrolig. Og han kom til Bangkok, imens vi var 
optog ’The Hangover Part II’, for at lave en film. 

KAN DU STADIG SELV Gå I bIOGRAFEN 
- DU ER IKKE bLEVET FOR bERøMT?
Jeg kan gøre alt. Mit liv er fuldstændig det samme! Det 
er sjovt, at folk altid tror det. Det er virkelig interessant. 

Så DU KAN Gå RUNDT I KøbENHAVN UDEN 
PRObLEMER?
Ja, selvfølgelig. I går gik jeg rundt hele aftenen. Jeg blev 
ved med at sige “Hey, jeg er med i ’The Hangover’!”. 
Haha.

bLIVER FORTSæTTELSEN LIGE Så VELLYKKET 
SOM ETTEREN?
Jeg har ikke selv set den endnu, men jeg har hørt, at 
den er fantastisk, og det overrasker mig ikke. Da vi 
optog den, føltes det endnu bedre end den første film. 
Det hele fungerede virkeligt. Jeg kan ikke vente med at 
se den!

S

HEy, 
JEG ER MED I 
’THE HANGOVER’!

Bradley Cooper var for bare tre år siden en mere eller mindre ukendt skuespiller 
med biroller i film som ’Så flyt dog!’ ’Yes Man’ og ’Han er bare ikke vild med dig’. 
Det hele ændrede sig i 2009 med ’Tømmermænd i Vegas’ (org. titel, ’The Hangover’), 
der gjorde den nu 36-årige skuespiller til stjerne med efterfølgende roller i 
’The A-Team’ og ’Limitless’. Sidstnævnte bragte ham til Danmark en forårsdag i april, 
hvor vi mødte den særdeles afslappede skuespiller på D’Angleterre i København.

Jeg så ’Festen’ fire gange på én 
dag i Quad Cinema i New York

ORD   SøREN SøNDERGAARD       FOTO   THOMAS bERTRAM
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HEy, 
JEG ER MED I 
’THE HANGOVER’!

’Limitless’ 
er aktuel i bio-

grafen lige nu, 
og ’The Hangover 

Part II’ (med den 
danske titel ’Tøm-

mermænd i Thai-
land’) har premiere 

den 26. maj.

DER Må HVILE ET VIST 
PRES På JER OVEN På DEN 

FøRSTE FILM. EN KOMEDIE, 
SOM ALLE SYNES OM, ER EN 

SJæLDENHED…
Ja, det gør der. Jeg håber bare, at 

folk elsker den nye film og bliver 
glade for, at den blev lavet.

HVOR HåRDT VAR DET AT IND-
SPILLE FILMEN I bANGKOK?

Det var virkelig hårdt. Det er den 
hårdeste film, jeg har indspillet. Og det 

var også den hårdeste film, som Zach, 
Ed og Todd (Zach Galifianakis, Ed Helms 

og instruktøren Todd Phillips, red.) har 
indspillet. Det var simpelthen brutalt! Jeg 

ved ikke engang hvorfor - ærlig talt. Men 
jeg elsker Bangkok og kan ikke vente med at 

komme tilbage. Men det var en logistisk svær 
optagelse.

FOR TO åR SIDEN FORTALTE DU MIG, AT DU 
NæSTEN GIK FYSISK NED EFTER INDSPILNIN-

GEN AF ’THE HANGOVER’…
Gjorde jeg virkelig - efter indspilningerne af den 

første? Haha. Det er, fordi jeg er svag!

SIDSTE SPøRGSMåL. VAR DET HåRDERE AT IND-
SPILLE FILM MED EN AbE END EN TIGER? 

Og det er dit sidste spørgsmål? Haha. Nej!

©
 Tøm
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erm
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nd i Bangkok. SF Film
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KIno
Sommerens film 
  glAEd dig!i

Juli

Juni

Juni

Juni

Maj byder ikke  på nye familiefilm 
i biografen, men heldigvis er der 
masser af familievenlige film i 
vente over sommeren. 

Kung fu Panda 2 (OGSå I 3D) 
Po er nu endelig blevet kung fu-mester, men 
med titlen følger ansvar, når faren igen truer

cowboy,
Indianer, Hest 
De skøre figurer er kendt 
fra tv, og filmen er blevet 
beskrevet som en tegnefilm 
på speed 

Sandheden om Rødhætte 2 
Ulven, bedstemor, Rødhætte og jægeren er 
tilbage på nye funky eventyr langt ude i skoven

Orla Frøsnapper (OGSå I 3D)
Ole Lund Kirkegaards klassiker 
er blevet animeret med stemmer af 
dygtige folk som Nikolaj Lie Kaas

bjergkøbing 
Grandprix
Den elskede, 
norske familie-
klassiker vender 
tilbage til biograf-
lærredet med fart 
over feltet

Poppers pingviner 
Jim Carrey er forretnings-
manden, der en dag 
pludseligt arver seks 
ulydige pingviner

Juni

“Jeg vil være 
  folkevalgt politiker.”

“Jeg vil være 
  politibetjent.”

Victor, 14 år, Burkina Faso. Yvone, 11 år, Mali.
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biler 2 (også i 3D)
Fortsættelsen til Pixars populære animationsfilm 
om racerbilen Lynet McQueen rammer biogra-
ferne i sensommeren dette år.

(premiere august 2011)

PIRATER 
& bILER FOR DE 
YNGSTE!
I maj har den fjer-
de Pirates of the 
caribbean-film og 
den femte Fast and 
Furious-film premiere. 
Men det betyder ikke, 
at de yngste biograf-
gængere skal snydes 
for hverken snedige 
pirater eller hurtige 
biler.

FAMILIEKINO

Vil du hjælpe et barn med at få opfyldt 
sine fremtidsdrømme?
Bliv sponsor på www.bornefonden.dk

Pirates! (også i 3D) 
Skaberne af ’Walter og Trofast’, Aardman 
Animations, kommer næste år med stop- 
motion-filmen ’Pirates!’ - et eventyr med 
videnskabsmænd. 

(premiere august 2012)



 

DVD OG BLU-RAY

 

ADELE AND THE SECRET 
OF THE MuMMY
Den unge reporter Adèle Blanc-Sec (Louise Bourgoin) vil gøre 
hvad som helst for den gode historie. Det eventyr, der venter 
hende, byder på magi, monstre og dinosaurer. Det franske 
action-eventyr er instrueret af Luc Besson, der er kendt for film 
som ’Léon’ (1994), ’Det femte element’ (1997) og som producent 
på Taxi-filmene. På rollelisten finder vi bl.a. Mathieu Amalric, 
som vi kender fra James Bond-filmen ’Quantum of Solace’ 
(2008).
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DVD OG BLU-RAY

03/03
UDGIVELSE

MONSTERS
Seks år efter en invasion fra rummet går 
den amerikanske journalist Andrew (Scott 
McNairy) med til at eskortere den nervøse 
amerikanske turist Samantha (Whitney 
Able) igennem en smittezone i Mexico 
tilbage til USA. Science fiction-dramaet 
’Monsters’ er en lavbudgetsfilm, der lige-
som ’The Blair Witch Project’ (1999) bruger 
det usete som skræmmende virkemiddel. 10/05

UDGIVELSE

10/05
UDGIVELSE

17/05
UDGIVELSE

Komedie om en filmproducent 
(Christopher Meloni fra tv-serien ’Law 
& Order: Special Victims Unit’), der 
sætter sig for at lave en film, der kun 
består af jokes. Og ikke bare hvilke 
som helst… men frække, platte jokes 
under bæltestedet. Filmen er en del 
af den samme humoristiske serie som 
Fars fede ferie-filmene og ’Dødbrin-
gende måben 1’.

DIRTY MOVIE

GuN
Rapperen Curtis ”50 Cent” Jackson 
debuterede som filmskuespiller i ’Get 
Rich og Die Trying’ (2005). I ’Gun’ 
spiller han gangsteren Rich, der lever 
af at sælge ulovlige skydevåben i De-
troit. En dag går en handel helt galt, 
og det går op for Rich og hans gamle 
ven Angel (Val Kilmer), at der er en 
stikker iblandt dem.

 1. Harry Potter og 

  DøDsregalierne - Del 1

 2. tron: legacy

 3. MacHete

 4. MegaMinD

 5. tHe town

 6. 13 - tHirteen

 7. Jackass 3D

 8. reD

 9. tHe otHer guys

10.  sanDHeDen oM MænD

toP 10 
salg Blu-ray 
uge 16:

se Mere PÅ BlockBuster.Dk
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GENRE: 
Action/
Adventure
PLATFORM: 
PlayStation 3,
 Xbox 360 

GAMING

 

LEGO PIRATES OF THE CARIBBEAN: 
THE VIDEO GAME
Endnu en filmserie er blevet legoficeret. Der er tale om den premiereaktu-
elle ’Pirates of the Caribbean: I ukendt farvand’ og dens tre forgængere om 
piraten Jack Sparrow med besætning. 

’LEGO Pirates of the Caribbean: The Video Game’ tager udgangspunkt i 
kendte scener og lokaliteter fra filmene, og der er over 70 karakterer fra 
filmene med enkelte nye imellem. I spillet er der også mulighed for at spille 
sammen i co-op, så man kan være to om at kæmpe sig igennem de 20 baner.

GAMING

L.A. NOIRE
Spilfirmaet Rockstar står bag den populære serie ’Grand Theft Auto’, der med 
kombinationen af skyde- og bilspil placerer sig i en åben verden med rige mu-
ligheder for udfoldelse. Denne serie har altid haft paralleller til filmens verden, 
men med ’L.A. Noire’ tager de det filmiske til nye højder.

Spillet er en blanding af detektivarbejde, action og historiefortælling, der 
placerer spilleren i en åben verden af gåder og mord. Vi er i 1940ernes Los 
Angeles med alt, hvad der dertil hører af korruption, stoffer og jazz. Inspireret 
af den såkaldte film noir-genre. 20/05

UDGIVELSE

Kan man spille SOCOM Special Forces  
og Killzone 3 med PlayStation®Move?

X.   Ja
Y.   Nej
 
Send en sms til 1225 med  
et af følgende svar: 
Kino X eller Kino Y
 
Svaret skal være modtaget 
senest den 25. maj 2011.

Tag konTrollen med 
PlaySTaTion move
Gør dig klar dig til hæsblæsende actionoplevelser og nye,  
innovative måder at spille på med PlayStation®Move i Killzone 3  
og SOCOM Special Forces - eksklusivt til PlayStation®3. 

Vi udlodder tre spilpakker med SOCOM Special Forces og  
Killzone 3. Du deltager i lodtrækningen ved at svare rigtigt  
på følgende spørgsmål:

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.
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Læs omtale af filmen 
’Pirates of the caribbean: 
I ukendt farvand’ 
på side 26

GENRE: 
Action/
Adventure
PLATFORM: 
PlayStation 3, 
Xbox 360, 
Wii, DS, PC

17/05
UDGIVELSE
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toP 3 
gaMing
uge 16:

XboX 360:
1. neeD for sPeeD sHift 2:  
 unleasHeD
2.  tiger wooDs tour 12:   
 tHe Masters
3.  crysis 2

se Mere PÅ BlockBuster.Dk

Pc:
1. neeD for sPeeD sHift 2:  
 unleasHeD
2.  tHe siMs: MeDieval
3.  siMs 3: 
 Barnacle Bay

PlayStation 3: 
1. neeD for sPeeD sHift 2:  
 unleasHeD
2.  crysis 2
3.  tiger wooDs tour 12:   
 tHe Masters
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Mutanterne fra X-Men vender tilbage, men histo-
rien starter forfra med en ny rollebesætning. De 
to venner Erik Lehnsherr (Michael Fassbender) og 
Charles Xavier (James McAvoy) er blandt de første 
mutanter, begge med enorme overmenneskelige 
kræfter. Men deres veje er forskellige, og der er 
tilmed onde mutanter lige om hjørnet.

ACTION/
ADVENTURE 01/06

PREMIERE

X-Men: FirST ClaSS

Pandaen Po er efter begivenhederne i den første 
film ægte kung fu-mester. Han slutter sig til en 
gruppe nye mestre for at bekæmpe en gammel 
fjende, der har anskaffet sig et dødbringende vå-
ben. Filmen kommer både med dansk og engelsk 
tale og i 3D i udvalgte biografer.

ANIMATION/
FAMIlIEFIlM 16/06

PREMIERE

kung Fu 
panda 2

Det tragikomiske drama af Jodie Foster har Mel 
Gibson i hovedrollen som en deprimeret direktør 
for et legetøjsfirma, der slår hovedet og nu ta-
ler og lever igennem en hånddukke. Jodie Foster 
(Ondskabens øjne), Jennifer Lawrence (Winter’s 
Bone) og Anton Yelchin (Star Trek) er også med.

DRAMA
01/06

PREMIERE

The Beaver

Den danske børnebogsklassiker af Ole Lund Kir-
kegaard kommer nu som animationsfilm i både 
3D og 2D. Filmen handler om Victor og hans bed-
ste ven Jakob, der må se deres værste fjende, den 
modbydelige, grimme, tyranniske og dumme 
Orla Frøsnapper, i øjnene.

ANIMATION/
FAMIlIEFIlM 01/06

PREMIERE

orla FroSnapper

©
 Fox

©
 SF Film

©
 N

ordisk Film
©

 U
IP
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Danske Simon Staho er manden bag nogle af de 
mest knugende og realistiske dramaer i dansk (og 
svensk) film. Men med ’Magi i luften’ tager han et 
ordentligt hop væk fra sin favoritgenre og over i 
en musical om 80er-musik og ung kærlighed.

MUSICAl/
ROMANTIK/
DRAMA 23/06

PREMIERE

Magi i luFTen

I den tredje Transformers-film vender Sam Wit-
wicky (Shia LaBeouf) tilbage, mens han får nyt 
følge af den smukke Carly (Rosie Huntington-
Whiteley). De gode Autobots lærer, at et ældgam-
melt rumskib er styrtet ned på månen og må nå 
dertil før de onde Decepticons.

ACTION/SCIENCE 
FICTION

30/06
PREMIERE

TranSForMerS 3: 
dark oF The Moon
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ordisk Film
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TOP3
SoMMerenS MeST venTede FilM på kino.dk

Harry Potter og 
Dødsregalierne 
- del 2:

Transformers 3: Dark of the Moon

Biler 2

©
 SF Film

©
 U

IP

©
 D

isney

92,7 %

1128 stemmer

88,2 %

349 stemmer

96,5 %

5955 stemmer
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eg elsker film, jeg elsker superhelte, men 
superheltefilm? Nej tak! Hvad pokker er 

nu det? Er jeg en gammel, sur mand, en nørd 
som ikke kan tåle, at de laver det mindste 
om, eller bare ganske almindelig idiot? De 
fleste ville jo nok vælge det sidste, men det 
er et faktum, at jeg næsten ikke har set en 
film om superhelte, hvor jeg ikke kunne finde 
noget at brokke mig over. Problemet er, at 
Hollywood køber rettighederne til en kendt 
figur (Superman, Batman, Spider-Man), og så 
river de sjælen ud af den arme, forsvarsløse 
superhelt. 

Lad os se på Batman. Nok den mest profita-
ble af alle superhelte på film. Først en parodi-
serie i 60erne med efterfølgende film, så en 
række film lavet af Tim Burton & Co. frem til 
de to sidste af Nolan, ’Batman Begins’ og ’The 
Dark Knight’. Især de to sidste har fået meget 
ros, og de er da også mægtige flotte og fyldt 
med gode skuespillere - bare synd, at Nolan 
ikke fatter, hvad det er, som gør Batman til 
Batman. Man ser i hans første film mordet 
på Bruce Waynes far og mor, den traumati-
ske begivenhed, som er selve årsagen til, at 
Bruce Wayne bliver den næsten psykotiske 
Batman. Men hvad gør Nolan? Han lader 
morderen blive fanget samme aften, og 
dermed fjerner han ethvert grundlag for, at 
Bruce skulle bruge de næste mange år på at 
blive Batman. Det kan godt være, at du 
mener, det er en lille ting, men det er 
en ting, der viser, at de grundlæggende 
ikke fatter figuren. For dem er Bat-
man en fyr, som har råd til at købe 
mere ”legetøj” end sine fjender 
og derfor er den sejeste! Og så 
den stemme...? Selvfølgelig 
ender begge film da også 
med at blive den typi-

ske tomme sommer-blockbuster med smarte 
bemærkninger og masser af ting, der spræn-
ger i luften. For at vise, at jeg ikke er totalt 
sortseer, så er der faktisk en superfilm, hvor 
jeg ikke kunne brokke mig over noget som 
helst! Iron Man! Den er kort, smart og hurtig 
og frem for alt, så har den fattet, hvem Tony 
Stark er, og hvad det er, som driver ham. Det 
gør også, at de er i stand til at foretage den 
bedste casting i filmhistorien: Robert Dow-
ney Jr. som Tony Stark! Og ja, de har lavet om 
på Iron Man, men det er gjort med indsigt 
og forståelse. Desværre kunne de ikke holde 
tungen lige i munden, da de lavede toeren. 
Suk, suk, suk!

Men måske bliver 2012 året, hvor mine ord 
bliver gjort til skamme, for det er til næste år, 
at Joss Whedon, skaberen af Buffy, skal lave 
The Avengers som film! Jeg tilhører “Joss er 
GUD”-kirken, så jeg håber ikke, han svigter…
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SuperhelTe-
FilM, nej Tak!

Morten er tidligere 
kendt som Marvel 
Morten, fordi han i 
mange år oversatte de 
amerikanske Marvel-
superhelte-tegne-
serier til dansk og 
besvarede spørgsmål 
fra læserne. Han er 
medejer af tegne-
seriebutikken Fantask 
i København.

J

MåNEDENS
KLUMMESKRIbENT ER

Morten
Søndergård

Desværre kunne de ikke 
holde tungen lige i munden, 
da de lavede toeren. 
Suk, suk, suk!



GRATIS - Download 2. udgave af iPad magasinet
Du kan nu downloade vores 2. udgave af iPad magasinet fra Apples App Store. Download iPad 
magasinet og få en nem magasinoversigt med filmomtaler, interviews, features samt adgang 
til de fedeste filmtrailers og et interaktivt billedgalleri.

Sådan skal det gøres.
By Mikkel - Version 1.0 - 16-Jan-2011

Genialt.
By Henrik - Version 1.0 - 16-Jan-2011

Flot, super smart...
By Philip - Version 1.0 - 19-Jan-2011

iTunes App Store
Brugeranmeldelser
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Blockbusters almindelige lejebetingelser gælder i øvrigt.Blockbusters almindelige lejebetingelser gælder i øvrigt.

Hold dig opdateret på nye film her:
www.facebook.com/BlockbusterDK

Snigpremiere 3/5

Snigpremiere 17/5 Snigpremiere 24/5

SNIGPREMIERER
3 film du kan se først hos Blockbuster

Vi vil være først med de nye film. Derfor kan du leje udvalgte film i Blockbuster, 2 uger før de fås andre steder.

Snigpremiere 3/5
Snigpremiere 3/5

Lej 3 Premierefilm

1 døgn 100,-
3 døgn 120,-

Frit valg mellem  alle 
DVD- og Blu-ray  film
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