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Transformers 3 © UIP

TRe åR SeneRe…
ette magasin handler om film. Derfor kan du på de følgende 
sider læse om alle månedens aktuelle film i biografen fra ’Det 

stærke køn’ til ’Transformers 3’, en reportage fra filmfestivalen i Can-
nes, Hollywoods nyeste superhelte og meget andet godt.

Men film eksisterer kun, når de bliver set af et publikum, og kino.dk 
kun giver mening, hvis nogen læser magasinet eller benytter sitet. 
Ellers kan det hele være lige meget, og derfor er vi ualmindeligt glade 
for, at du læser dette blad og formentlig også besøger www.kino.dk.

Havde situationen været den modsatte, var vi aldrig fyldt tre år, og 
selvom det ikke lyder af alverden, er vi glade for, at kino.dk med tiden 
har udviklet sig til Danmarks største filmfællesskab.

Det var nemlig ikke alt, der fungerede i slutningen af juni 2008, da 
kino.dk gik i luften. Sitets hastighed var alt andet end prangende, 
filmnyhederne var i bedste fald mangelfulde, der var forholdsvis få 
tilgængelige biografer på sitet og magasinet så først dagens lys ni 
måneder senere… Men én ting fungerede fra starten - brugernes 
filmanmeldelser og input.

Sådan er det stadig, og der skrives flere anmeldelser og nyhedskom-
mentarer på www.kino.dk end nogensinde før, ligesom vi stadig får 
ros og skæld ud for alt det, vi gør rigtigt, og alt det vi gør forkert eller 
stadig mangler.

I den anledning gør vi i dette nummer status over de første tre år 
med kino.dk. Ikke for at fejre os selv, men for at markere et filmfæl-
lesskab, som også i fremtiden vil eksistere og udvikles på baggrund 
af alle dem, der deltager aktivt på Kino.dk.

Søren Søndergaard 
Chefredaktør
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Samsung Galaxy S II er markedets tyndeste smartphone.
Den har en skarpere skærm, hurtigere processor, længere 
batterilevetid og med Android 2.3 har du større frihed.
Sammenlign med hvad du vil.
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”Samsung Galaxy S II: 
Den nye konge” 
Avisen BT april 2011
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Gør din fladskærm
5 x bedre

Lej 5 Blu-ray film i 5 døgn for kun 150,-
og oplev FULL HD i hjemmebiografen

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 juni 2011. Tjek premieredatoer på www.blockbuster.dk.

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_ann_blu-ray_170511.indd   1 17/05/11   14.18
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FØrSTe PlaKaTer Fra ’TINTIN’
Steven Spielbergs ’Tintin: Enhjørningens hemmelighed’ 
får premiere i oktober 2011.

Da ’The Expendables’ sidste år samlede et 
næsten ultimativt hold af actionstjerner, 
var der mange, der undrede sig over Jean-
Claude Van Damme fravær. Men en toer 
er på vej, og her er Van Damme officielt 
blevet tilknyttet som skurk. Vi skal helt 
tilbage til starten af belgierens karriere for 
at finde den sidste egentlige skurkerolle 
(’Black Eagle’ i 1988). ’The Expendables 2’ 
forventes at få premiere i 2012.

STAllone 
VerSUS 
VAn DAmme 

Hvis Cannes-provokatøren lars von Trier ikke er blevet for kontroversiel, 
skal danskeren næste år samarbejde med med mesterinstruktøren Martin 
scorsese om en opfølger til Jørgen leths dokumentar ‘De fem benspænd’ 
(2003), hvori Trier udfordrede leth med en række såkaldte filmiske 
bespænd. scorsese skal ligesom leth genskabe et af sine egne projekter, 
men hvilken er atter uvist. Rygterne peger dog på ’Taxi Driver’ fra 1976.  

TrIer & ScorSeSe

Manden, der skal slå Osama bin 
laden ihjel i den kommende film 
’Kill bin laden’, bliver den 35-årige 
australske Joel edgerton, der gjorde 
sig bemærket i ’Animal Kingdom’. 
sidste års Oscar-vinder Kathryn 
Bigelow (The Hurt locker) skal 
instruere filmen om de soldater, der 
jagtede, fandt og dræbte bin laden. 
Manuskriptet er efter attentatet på 
bin laden blevet tilrettet virke-
ligheden, så filmen ender med en 
autentisk 40 minutter lang kamp-
scene, der kulminerer i bin ladens 
endeligt.

KIll oSama 
bIn lADen
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KeVIN coSTNer 
BeSØger
AmAGeR
før Kevin Costner blev The Body-
guard og Robin Hood arbejdede 
han som musiker. Nu er Costner 
på turne med sit band Modern 
West og slår tilmed et smut 
forbi København. første besøg 
i 2010 vakte nemlig stor begejstring 
hos stjernen, der udtrykte et ønske 
om at vende tilbage til Danmark - 
hvilket han gør i  Amager Bio den 
23. september.

Der gik ni år mellem Mel Gibsons to sidste hovedroller, men i år er den kontroversielle 
skuespiller tilbage i hele to film. Det aktuelle drama ’The Beaver’ og den kommende 
actionfilm ’How I Spent My Summer Vacation’. Tror man lige, at Gibson er i gang med 
et større skuespillercomeback, kan man dog tro om. Efter sidste års mange skandaler 
har den 54-årige Gibson nemlig udtalt, at han er fuldstændig ligeglad med, om han 
aldrig kommer til at spille skuespil igen.  

Bradley 
cooPer Som 
DjAeVlen?
Hangover-stjernen Bradley Cooper 
er i kikkerten til en rolle i filmati-
seringen af John Miltons ’Paradise 
Lost’. Filmen kommer til at omhandle 
rivaliserende ærkeengle i Guds him-
merige. Cooper er på trods af sine blå 
øjne eftersigende i sigte til at spille 
Lucifer - Guds faldne engel og med-
skyldige i Adam og Evas syndefald i 
Paradiset.

STorFIlm om 
KoNg chrISTIaN 
deN IV 

mEl GIbsoN 
slut som 
SKUeSPIller?  

Den danske instruktør lone scherfig 
fortsætter sin internationale karriere 
med en storfilm om Danmarks måske 
mest kendte konge, Christian IV. 
filmen bliver engelsksproget og bygger 
på Rose Tremains roman ‘Music and 
silence’, der handler om Christian IV’s 
forsøg på at redde kongeriget og sit 
ægte-skab. filmen skal optages i 2012 
og forventes at få premiere i 2013.



10 kino.dk     Juni 2011 fiLMBUZZkino.dk     Juni 2011

en aristokratisk smukke January Jones er i denne måned aktuel som Liam Neesons frem-
medgjorte hustru i ’Unknown Identity’ og som supermutanten Emma Frost i ’X Men: First 

Class’ - begge roller med et køligt islæt, der leder tankerne hen på Hollywoods klassiske kølige 
blondine Grace Kelly. Sammenligningen understøttes yderligere af det faktum, at Jones mest 
af alt er kendt som 50-60er-husmoren Betty Draper i den trendsættende tv-serie ’Mad Men’ 
(2007).

January Jones er opkaldt efter en karakter i Kirk Douglas-filmen ‘Én gang er ingen gang’ fra 
1975, så Jones blev nærmest døbt til kendisstatus. Det var dog modelbranchen, den unge Jones 
drømte om, da hun tog direkte til New York efter High School for - på trods af sine blot 168 cm 
- at søge lykken som model. Efter flere småjobs i tv-reklamer fik Jones dog blod på tanden efter 
en skuespilkarriere.

Jones har faktisk endnu ikke haft en virkelig stor filmrolle. Hun spillede mindre roller som ame-
rikansk drømmepige i ’Love Actually’ (2003), hidsig pornostjerne i ’Anger Management’ (2003) 
overfor Jack Nicholson og Adam Sandler og utro brud i ’The Boat That Rocked’ (2009), men en 
decideret hovedrolle er det endnu ikke blevet til. Karrieren ser alligevel mere end lovende ud, 
da ’Mad Men’ har gjort hende til en stjerne, og i fremtiden kan vi glæde os til at se Jones i thril-
leren ’The Hungry Rabbit Jumps’, hvor hun spiller hustru til Nicolas Cage på hævntogt.

holD ojE mED: 

Læs omtale af ’X-Men: First Class’ på side 16 og ’Unknown Identity’ på side 26.

D

Fulde navn: 
January Kristen Jones
Født: 5. januar 1978 
Sted: South dakota, USa 
Højde: 1,68 m
ekSkæreSter: ashton Kutcher 
(1998-2001) og Jason Sudeikis 
(2010-2011).
FamilieStatuS: 
Venter barn med ekskæresten 
Jason Sudeikis.
tidligere arbejde: 
model for abercrombie & Fitch.
bonuS inFo: Blev oprindeligt
castet på rollen som Peggy 
olsen i ’mad men’, men fik 
rollen som Betty draper.
PriSer: Nomineret til en 
golden globe i 2009 og 2010 
samt en emmy  i 2010 - alle i 
kategorien Bedste Skue-
spillerinde.
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I choose roles 
that are not me

January Jones
DEN NyE GRacE KElly
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nstruktøren Michael Bay er tilbage i biografen med sin tredje Trans-
formers-film, og det ligner en endnu større omgang destruktiv mor-

skab end normalt. Og manden har endda noget at leve op til.
De otte foregående film af den 46-årige amerikaner har alle et tårnhøjt 
bundniveau af eksplosioner, og selv hans tidlige karriere som musik-
video-instruktør bar præg af filmiske virkemidler.

i

bayhEm!
Vi pRÆsEntERER DERfoR: 

mIchaEl bays EKsPlosIoNER 

?
BaD Boys (1995)

thE RocK (1996) 

  

 

MUsiKViDEo: 
Do it to ME – 
LionEL RichiE (1992) 

MUsiKViDEo: ”i’D Do anything 
foR LoVE (BUt i Won’t Do that)” - 
MEat Loaf  (1993) 

aRMagEDDon (1998)

pEaRL haRBoR (2001)

BaD Boys ii (2003)

thE isLanD (2005) 

tRansfoRMERs
(2005)

tRansfoRMERs: 
REVEngE of thE 

faLLEn (2009)

tRansfoRMERs: 
DaRK of thE Moon 

(2011)
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93,6%

Kino.dk tager forbehold 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%
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 TILHØRER FOX. KUN TIL PROMOTION. SALG, KOPIERING ELLER ANDEN OVERFØRSEL AF DETTE MATERIALE ER STRENGT FORBUDT.

2760 stemmer

93,6 %

01/06
X-MeN: fIRsT ClAss ............. s.  . 14
Adventure / Science fiction

ORlA fRøsNAPPeR ............. s.  . 16
Familiefilm / Animation
THe BeAVeR ......................... s.  . 18
Drama / Komedie

ROUTe IRIsH ........................ s.  . 18
Drama

09/06
INsIDIOUs ........................... s.  .20
Gyser

DeT sTæRKe KøN ................ s.  .22
Drama / Komedie

sOURCe CODe ..................... s.  .22
Thriller / Science Fiction

PAUl .................................... s.  . 23
Komedie / Science Fiction

PRIesT .................................. s.  . 23
Action / Gyser / Science 
Fiction / Western

16/06
KUNG fU PANDA 2 ............... s.  24
Animationsfilm / Familiefilm /
Komedie

POTICHe .............................. s.  .26
Komedie

23/06
UNKNOWN IDeNTITy .......... s.  .26
Thriller

THe WHIsTleBlOWeR ......... s.  . 27
Thriller

30/06
MAGI I lUfTeN ..................... s.  . 27
Musical / Ungdomsfilm / Romantik

BAD TeACHeR ...................... s.  .28
Komedie

MIlO PÅ MARs ..................... s.  .28
Animationsfilm / Familiefilm

COWBOy, INDIANeR, HesT .. s.  .29
Animationsfilm / Familiefilm

BeGINNeRs .......................... s.  .29
Drama / Komedie

TRANsfORMeRs 3:
DARK Of THe MOON ........... s.  .29
Action / Science Fiction

PREMIERE
OVERSIGT



© det stærke køn, Nordisk Film

se TRAIleRs PÅ DIN MOBIl:
Du kan se trailers til udvalgte film i magasinet på din mobil. 
Når du ser en 2d-kode som nedenstående i en filmomtale 
kan du scanne koden, og se filmens trailer på din mobilte-
lefon. Hold derfor øje  med 2d-koderne, der i dette magasin 
er at finde på fem forskellige titler.

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

 sÅDAN GøR DU: 
•	Du	skal	have	adgang	til	internettet	på	din	mobil
•	 Send	sms	med	ordet	TAG2GO	til	1220	
•	Du	modtager	en	sms	med	et	link	
•	 Tryk	på	linket	for	at	downloade	programmet	til	din	kameratelefon	
•	Åbn	programmet	på	din	telefon	
•	Hold	kameraet	op	foran	koden	og	vent	
•	 Tryk	på	playknappen	og	se	filmtraileren
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X-mEN: fIRst class
Ny FIlm om mUTaNTerNe I X-meN

1963 er mutanter endnu ikke et kendt fænomen blandt menneske-      
heden. De to gode venner Erik Lehnsherr (Michael Fassbender) og 

Charles Xavier (James McAvoy) er blandt de første mutanter, begge med 
enorme overmenneskelige kræfter. Xavier starter en skole og senere et 
hold af mutanter, der bliver kendt som X-Men. Men der er også onde af 
slagsen, deriblandt Sebastian Shaw (Kevin Bacon).

’X-Men: First Class’ er en uafhængig prequel til serien om de unge mutan-
ter, der startede i 2000 med Bryan Singers film ’X-Men’. Dengang spillede 
de rutinerede skuespillere Patrick Stewart og Ian McKellen rollerne som 
Professor X og Magneto. Nu har de unge James McAvoy (Wanted) og Mi-
chael Fassbender (Inglourious Basterds) overtaget rollerne. Filmen er in-
strueret af Matthew Vaughn (Kick-Ass).

se TRAIleReN lIGe 
NU PÅ DIN MOBIl!
læs mere på side 13 

i

ADVenTuRe / ScIence fIcTIon

sKUesPIlleRe 
James McAvoy, Michael Fass-
bender,  Jennifer Lawrence, 
Kevin Bacon, January Jones 

lAND USA

sPIlleTID 
Afventer

PReMIeRe

01-06

ORIGINAl TITel 
X-Men: First Class

INsTRUKTøR 
Matthew Vaughn

441 stemmer

87,43 %

 TILHØRER FOX. KUN TIL PROMOTION. SALG, KOPIERING ELLER ANDEN OVERFØRSEL AF DETTE MATERIALE ER STRENGT FORBUDT.

© Fox

læs OM JANUARy 
JONes PÅ 
sIDe 10
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www.spotdeal.dk

Du er kun 2 klik fra  
dagens SPOTdeal

på ferier, smagsoplevelser, wellness, mærkevarer og meget mere  

60% rabatO
P 

Ti
l

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,  
læs mere på spotdeal.dk. I samarbejde med JP/Politikens Hus og Post Danmark.

Vind en  
weekend for to  
i Rom*. Der er  

3 rejser á  
10.000 kr. Tilmeld dig nu  

på spotdeal.dk  
eller SmS spot  

til 1230*.

61960_SPOTdeal_koncept_ann_208x278_dtp1.indd   1 5/16/11   12:54 PM
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oRla fRosNaPPER
daNSK aNImaTIoNSFIlm oVer ole lUNd KIrKegaard 

16

© SF Film

fAmIlIefIlm/AnImATIon

sTeMMeR Nikolaj Lie 
Kaas, Thure Lindhardt, 
Nicolaj Kopernikus, 
David Beteson

lAND Danmark 

sPIlleTID 78 min.

PRODUKTIONsÅR  2011

PReMIeRe

01-06

ORIGINAl TITel
Orla Frøsnapper

INsTRUKTøR
Gert Fredholm, 
Peter Dodd

En 10-årig dreng ved navn Victor, en lille søvnig by, en hund der hedder 
Pølse og en ubehagelig bølle ved navn Orla - bedre kendt som Frøsnap-

per. Det er ingredienserne i filmen, der fortæller om den sommer, hvor Vic-
tor og hans bedste ven Jakob må se deres værste fjende, den modbydelige, 
grimme, tyranniske og dumme Orla Frøsnapper, i øjnene.

’Orla Frøsnapper’ er en dansk animationsfilm baseret på Ole Lund Kirke-
gaards populære børnebog. Den er blevet filmatiseret én gang før i 1980 
under titlen ’Lille Virgil og Orla Frøsnapper’. De danske stemmer er af store 
skuespillere som Nikolaj Lie Kaas, Thure Lindhardt, Nicolaj Kopernikus og 
Ole Thestrup, mens filmen instrueres af Gert Fredholm (At klappe med een 
hånd, 2001) og Peter Dodd, der tidligere har været animator på ’Fantastic 
Mr. Fox’ (2009).

E

i udvalgte biografer

99 stemmer

77,5 %

Dansk animationsfilm over ole lunD kirkegaarD 

se TRAIleReN lIGe 
NU PÅ DIN MOBIl!
læs mere på side 13 

læs OM Ole lUND 
KIRKeGAARDs
PÅ sIDe 45
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thE bEaVER
mel gIBSoN med BÆVerdUKKe

RoutE IRIsh
IraK-KrIgeN IFØlge KeN loach

M el Gibson spiller Walter Black, en desillusioneret direktør for 
et skrantende legetøjsfirma. Hans forhold til konen Mer-

edith	(Jodie	Foster)	er	mindst	lige	så	skidt.	Og	sønnen	Porter	(Anton	
Yelchin) bryder sig ikke om sin far. Men en dag slår Walter sit hoved, 
og da han vågner op, er det med en bæverdukke på hånden. Nu lever 
han igennem dukken, der ender med at tage nogle afgørende beslut-
ninger for hans liv.
’The Beaver’ er instrueret af skuespilleren Jodie Foster, der er kendt 
fra	 film	 som	 ’Ondskabens	 øjne’	 (1991),	 mens	 Mel	 Gibson	 spiller	
hovedrollen. Han er kendt fra Dødbringende våben-filmene og som 
instruktør på ’Braveheart’ (1995). Derudover finder vi unge Jennifer 
Lawrence, der også er juniaktuel i ’X-Men: First Class’.

DRAmA/KomeDIe

DRAmA

lAND USA 

PRODUKTIONsÅR 2011

sPIlleTID 
Afventer

PReMIeRe

01-06

lAND Storbritanien 

PRODUKTIONsÅR 2010

sPIlleTID 
 109 min.

PReMIeRe

01-06

ORIGINAl TITel 
The Beaver

INsTRUKTøR 
Jodie Foster 

sKUesPIlleRe Mel Gibson, 
Jodie Foster, Jennifer 
Lawrence, Anton Yelchin

ORIGINAl TITel
Route Irish

INsTRUKTøR 
Ken Loach

sKUesPIlleRe 
Mark Womack, Andrea Lowe,
 John Bishop, Trevor Wilson

U nder Irak-krigen er Route Irish kendt som den farligste vej i 
verden. Her findes selvmordsbombere, vejsidebomber og 

andre ubehagelige overraskelser for den allierede invasionsstyrke. 
På denne vej mistede den britiske soldat Frankie livet, og selvom 
hæren beskriver det som ”at være på det forkerte sted på det for-            
kerte tidspunkt”, er hans barndomsven Fergus (Mark Womack) op-
sat på at finde sandheden om hans død. Han er nemlig overbevist 
om, at Frankie aldrig var uheldig, men var offer for en militærfejl.

’Route Irish’ er den nye film af den engelske mesterinstruktør Ken 
Loach, som vandt De Gyldne Palmer i Cannes for filmen ’Vinden der 
ryster kornet’ (2006). Hans berømte, socialrealistiske stil kombi-
neres denne gang med heftige krigssituationer fra Irak. Filmen er en 
del af Filmportens Program.

aKtUELLE fiLM

© Nordisk Film

© camera Film

58 stemmer

76,55 %
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© SF Film

INsIDIous
åreTS STore gySerFÆNomeN

osh (Patrick Wilson) og Renai (Rose Byrne) flytter ind i et tilsyneladen-
de ganske almindeligt forstadshus med deres tre børn Dalton, Foster 

og Lorraine. Men da Dalton pludselig ender i en uforklarlig koma, begynder 
der at ske uhyggelige ting i hjemmet.  Er det huset, der er hjemsøgt, eller 
hvad er på spil?

’Insidious’ er årets hidtil største gyserfilm. Den er produceret for omkring 
1,5 millioner dollars, og har pr. maj 2011 indspillet op imod 50 millioner dol-
lars i USA alene. Filmen følger den imponerende tradition af gysere, der 
produceres for et minimumsbeløb, men indspiller adskillige gange budget-
tets størrelse. Modsat de dokumentaragtige ’The Blair Witch Project’ (1999) 
og de to Paranormal Activity-film er ’Insidious’ dog en klassisk spillefilm 
med kendte navne som Patrick Wilson (’Watchmen’) i hovedrollen. 

J

GYSeR

sKUesPIlleRe Patrick 
Wilson, Rose Byrne, 
Ty Simpkins

lAND USA 

sPIlleTID 103 min.

PRODUKTIONsÅR  2010

PReMIeRe

09-06

ORIGINAl TITel
Insidious

INsTRUKTøR
James Wan 

133 stemmer

81,35 %
se TRAIleReN lIGe 
NU PÅ DIN MOBIl!
læs mere på side 13 
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DEt
staERKE
KoN

FeeL-GOOD 
drama om 
60erNeS 
KVINdeKamP 

D a Rita af omveje bliver katalysator for en langvarig strejke, er 
hun ligesom sine kollegaer en ganske almindelig husmor. Strej-

ken vokser dog over hovedet på såvel Rita som hendes nærmeste, da 
sagen får enorm pressedækning og føres helt op på regeringsplan. 
Kampen bliver ikke uden omkostninger, men med en kombination af 
stædighed, sund fornuft og masser af humor beviser Rita og de andre 
piger, at de kan matche enhver mandlig modstander.

’Det stærke køn’ byder på den samme varme girl-power som instruktø-
rens forrige film, ’Calendar Girls’ (2003). Titlen henviser til den gruppe 
af viljestærke kvinder, der i året 1968 valgte at trodse normerne og 
sine arbejdsgivere i kampen om ligeløn mellem kønnene i et særde-
les mandschauvinistisk England. Det autentiske slag blev ledet af de 
bare 187 kvindelige ansatte på den magtfulde Ford-fabrik i Dagenham. 
I spidsen stod Rita O’Grady, der her spilles af den altid veloplagte Sally 
Hawkins (Happy-Go-Lucky). Filmen er en del af Biografklub Danmark.

© UIP

THIlleR/SIence fIcTIon

lAND USA 

PRODUKTIONsÅR 2011

sPIlleTID 
93 min.

PReMIeRe

09-06

ORIGINAl TITel
Source Code

INsTRUKTøR 
Duncan Jones

sKUesPIlleRe 
Jake Gyllenhaal, Vera Farmiga, 
Jeffrey Wright, Michelle Monaghan

en dekorerede soldat kaptajn Colter  stevens 
(Jake Gyllenhaal) vågner op i en ukendt mands 

krop. Colter opdager, at han er en del af en mission, 
som skal finde en bombemand, der har sprængt et 
passagertog i luften. Han finder efterhånden ud af, 
at han deltager i et tophemmeligt eksperiment kal-
det ”source Code” - et program som sætter ham i 
stand til at bytte identitet med en anden person de 
sidste otte minutter af dennes liv.

Jake Gyllenhaal har den altoverskyggende hove-
drolle i ’source Code’, der blander science fiction 
med thrillergenren. Gyllenhaal kender vi bl.a. fra 
’Brokeback Mountain’ (2005) og ’Prince of Persia: 
The sands of Time’ (2010). I birollerne finder vi 
Michelle Monaghan (Gone Baby, Gone), Vera far-
miga (Up in the Air) og Jeffrey Wright (Quantum 
of solace). filmens instruktør, Duncan Jones, debu-
terede i 2009 med science fiction-dramaet ’Moon’. 

DRAmA/KomeDIe

lAND england

PRODUKTIONsÅR 2011

sPIlleTID 
113 min.

PReMIeRe

09-06

ORIGINAl TITel 
Made in Dagenham

INsTRUKTøR Nigel Cole  

sKUesPIlleRe 
Sally Hawkins, Bob Hoskins,  
Miranda Richardson, Rosamund 
Pike, Andrea Riseborough

55 stemmer

77,02 %

se TRAIleReN lIGe 
NU PÅ DIN MOBIl!
læs mere på side 13 
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D

souRcE
coDE
JaKe gylleNhaal I
ScIeNce FIcTIoN-ThrIller

91 stemmer

85,44 %
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DEt
staERKE
KoN

© UIP

173 stemmer

86,8 %

PRIEst
VamPyrer, PrÆSTer og 3d

©
 Sony Pictures

© UIP

AcTIon/GYSeR/
ScIence fIcTIon/WeSTeRn

LAND USA 

PRODUKTIONSÅR 2011

SPILLETID  87 min.

PREMIERE

16-06

ORIGINAL TITEL Priest

INSTRUKTØR 
Scott Charles Stewart

SKUESPILLERE 
Paul Bettany, Karl Urban, 
Cam Gigandet, Maggie Q 

hele verden har været igennem en opslidende krig 
med vampyrer, og resterne af menneskeheden bor 

i topsikrede byer styret af en magtfuld præsteorden, der 
forbyder færden uden for murene.  men da en niece til én 
af præstestyrets bedste krigere 
kidnappes, vælger Priest (Paul 
Bettany) at trodse reglerne og 
drage ud i ødemarken, hvor 
vampyrer stadig hersker.

’Priest’ er baseret på den korean-
ske tegneserie af samme navn og 
løst baseret på westernklassik-
eren ’Forfølgeren’ (1956) med 
John Wayne. Scott charles Ste-
wart instruerede også Paul Bet-
tany i ’legion’ (2010).

i udvalgte biografer

117 stemmer

81,6 %

Paul
På road TrIP 
med eT rUmVÆSeN

KomeDIe/ScIence fIcTIon     

lAND  USA / england 

PRODUKTIONsÅR 2011

sPIlleTID 
104 min.

PReMIeRe

09-06

ORIGINAl TITel Paul

INsTRUKTøR 
Greg Mottola

sKUesPIlleRe 
Simon Pegg, Nick Frost, 
Seth Rogen, Jason Bateman, 
Sigourney Weaver, Bill Hader,
Kristen Wiig

D a to film- og tegneserienørder (Simon Pegg og Nick Frost) 
møder Paul, får deres livs ferie gennem USA en helt ny be-

tydning - Paul (Seth Rogen) viser sig nemlig at være et vaskeægte 
rumvæsen på flugt fra myndighederne og Area 51. Den blinde pas-
sager skaber problemer med lysets hastighed, og det skyldes ikke 
kun de målrettede agenter på jagt efter Paul, men også rumvæsen-
ets delvist afslappede og pågående attitude.

Komikerparret Simon Pegg og Nick Frost har tidligere spillet sam-
men i film som ’Shaun of the Dead’ (2004) og ’Hot Fuzz’ (2007). 
Denne gang er de instrueret af Greg Mottola, der tidligere har in-
strueret Seth Rogen i ’Superbad’ (2007), i en komedie fyldt med re-
ferencer til historiens mest populære science fiction-film.
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KuNG fu
PaNDa 2
PaNdaSTISK acTIoN!

o har fået opfyldt sin store drøm og lever nu som Drage-krigeren. 
Han beskytter Fredsdalen sammen med sine kung fu-venner, De 

Fantastiske Fem – Tiger, Trane, Knæler, Hugorm og Abe. Men Pos fede 
liv trues af en frygtindgydende skurk, der planlægger 

at bruge et hemmeligt, ustoppeligt våben til at 
erobre Kina og udslette kung fu.

Som i den første Kung Fu Panda-film fra 2008 lægger Jack Black stemme 
til Po. Angelina Jolie, Seth Rogen, Dustin hoffman, Jackie Chan og 
Jean-Claude van Damme er blandt de øvrige originale stem-
mer. Etteren indspillede over 600 millioner på verdens-
plan, så der er grund til at have store forventninger til 
toeren. Filmen gør grin med og er en hyldest til de 
mange kinesiske kung fu-film, og vises både med 
original tale samt på dansk.

p

AnImATIon/fAmIlIefIlm/KomeDIe

DANsKe sTeMMeR 
Rune Klan, Søren 
Spanning, Paul Hüttel, 
Mille Dinesen, Christian

lAND USA

sPIlleTID 90 min.

PRODUKTIONsÅR 2011 

PReMIeRe

16-06

ORIGINAl TITel
Kung Fu Panda 2

INsTRUKTøR 
Jennifer Yuh

i udvalgte biografer 87 stemmer

86,62 %

læs MeRe OM 
’KUNG fU PANDA 2’ 
I fAMIlIe-KINO 
PÅ sIDe 44

se TRAIleReN lIGe 
NU PÅ DIN MOBIl!
læs mere på side 13 

© UIP

Copyright © 2010 by Paramount Pictures. All Rights Reserved.

KØB DEM NU PÅ DVD & BLU-RAY™

© 2010 DW Studios L.L.C. and Universal Studios. All Rights Reserved.



Copyright © 2010 by Paramount Pictures. All Rights Reserved.
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© 2010 DW Studios L.L.C. and Universal Studios. All Rights Reserved.
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© Scanbox

© SF

PotIchE
FraNSK KomedIe 
aF FraNçoIS ozoN

KomeDIe

lAND Frankrig

PRODUKTIONsÅR 2010

sPIlleTID 
 103 min.

PReMIeRe

16-06

ORIGINAl TITel
Potiche

INsTRUKTøR 
François Ozon

sKUesPIlleRe 
Catherine Deneuve, Karin Viard,
Gérard Depardieu, Fabrice Luchini 

s uzanne Pujol (Catherine Deneuve) er indbegrebet af en 
”trofæhustru”, men hun værdsættes ikke af sin mavesure 

mand Robert (Fabrice Luchini). Han bruger sin tid på at køre famil-
iens fabriksvirksomhed i sænk og anser sin kone for at være en ren 
pyntegenstand. Men da arbejderne på fabrikken strejker på grund af 
de usle forhold, rammes Robert af et hjerteanfald og ordineres hvile. 
Og	så	må	Suzanne	tage	over	-	med	støtte	fra	sin	tidligere	bejler,	by-
ens borgmester Maurice (Gérard Depardieu). Hun viser sig at være 
en mere end almindeligt god leder, men trods hustruens succes, vil 
den efterhånden helbredte Robert ikke give afkald på sin position. 

François	Ozon	står	bag	denne	 franske	komedie.	På	 rollelisten	ser	
vi rutinerede kræfter som Catherine Deneuve (Dancer in the Dark) 
og	Gérard	Depardieu	 (Manden	med	 jernmasken).	Ozons	tidligere	
komedie,	’Otte	kvinder	-	og	ét	mord’	(2002),	havde	også	Deneuve	i	
en bærende rolle.

D r. Martin Harris (Liam Neeson) vågner op efter en bilulykke i 
Berlin og opdager til sin rædsel, at hans kone, Liz (January 

Jones), pludselig ikke genkender ham. En anden mand (Aidan Quinn) 
har stjålet hans identitet, og Martin jages nu af mystiske lejemordere. 
De vantro myndigheder ignorerer ham, og han finder sig selv alene, 
træt og på flugt. Med hjælp fra uventet side kaster Martin sig hoved-
kulds ind i et dødbringende mysterium, som tvinger ham til at sætte 
spørgsmålstegn ved sig selv og sin identitet. 

Liam Neeson fik succes som thriller-stjerne i ’Taken’ (2008), og i ’Un-
known Identity’ rider han videre på bølgen. Ud over ham figurerer 
Diane Kruger (Troy), January Jones (tv-serien ’Mad Men’), Bruno Ganz 
(Der Untergang) og Frank Langella (Frost/Nixon).

THRIlleR

lAND USA 

PRODUKTIONsÅR 2011

sPIlleTID 
113 min.

PReMIeRe

23-06

ORIGINAl TITel Unknown

INsTRUKTøR 
Jaume Collet-Serra

sKUesPIlleRe Liam Neeson, 
Diane Kruger, January Jones, 
Aidan Quinn, Bruno Ganz, 
Frank Langella

uNKNowN
IDENtIty
ThrIller med 
lIam NeeSoN

læs OM JANUARy JONes PÅ sIDe 10

A
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uNKNowN
IDENtIty
ThrIller med 
lIam NeeSoN
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thE whIstlE-
blowER
NIKolaJ lIe KaaS I STÆrKT drama  

maGI I 
luftEN
daNSK UNgdomS-
mUSIcal

R achel Weisz spiller politikvinden Kathryn Bolkovac, der forlader 
Nebraska for at arbejde som del af FN‘s fredsbevarende styrker 

i det krigshærgede Bosnien i 1999. Hun indleder hurtigt en affære 
med kollegaen, Jan (Nikolaj Lie Kaas), men derudover lever opgaven 
ikke op til hendes forventninger. Midt i arbejdet med at genopbygge 
det ødelagte samfund kommer Kathy nemlig på sporet af en gruppe 
mænd, der systematisk udnytter unge kvinder i en trafficking-ring. 
Flere af mændene viser sig at være FN-ansatte, og pludseligt er Kathy 
ude, hvor hun ikke kan bunde. 

Efter at have imponeret i ’Engle og Dæmoner’ vender Lie Kaas tilbage 
i endnu en stor international rolle - denne gang i det canadiske drama 
‘The Whistleblower’, der tager et ubehageligt emne op til debat i sin 
gennemgang af én af de allerstørste skandaler i FNs historie. Det er 
ikke en film for sarte sjæle, og stærke navne som Vanessa Redgrave, 
David Strathairn og Monica Bellucci flankerer Weisz og Lie Kaas. 

© Scanbox

THRIlleR

muSIcAl/unGDomSfIlm/
RomAnTIK

lAND Canada 

PRODUKTIONsÅR 2011

sPIlleTID 
112 min.

PReMIeRe

23-06

lAND  Danmark

PRODUKTIONsÅR 2011

sPIlleTID 
90 min.

PReMIeRe

30-06

ORIGINAl TITel 
The Whistleblower

INsTRUKTøR 
Larysa Kondracki 

sKUesPIlleRe 
Rachel Weisz, Vanessa 
Redgrave, David Strathairn, 
Nikolaj Lie Kaas, Monica Bellucci  

ORIGINAl TITel Magi i luften

INsTRUKTøR 
Simon Staho

sKUesPIlleRe 
Gustav Hintze, Anton Honik, 
emma Sehested Høeg, Victoria 
Carmen Sonne, Dar Salim, 
Birgitte Hjort Sørensen

Daniel, Lina, Stefan og Terese er 16 år. De er bedste venner og på 
vej ud i natten - en nat som alle andre, og alligevel som ingen 

anden, for når solen står op, vil deres liv og venskab være forvand-
let for altid. Daniel er håbløst forelsket i Lina, men Lina er håbløst 
forelsket i sig selv - og i rockstjernen Niklas Ravn. Terese vil give sin 
mødom til Stefan, men Stefan vil hellere ud af skabet - ud til Daniel, 
som i øvrigt heller ikke er helt afvisende overfor Terese.

Den danske instruktør Simon Staho er kendt for sine psykologisk 
barske dramaer ’Daisy Diamond’ (2007) og ’Himlens hjerte’ (2008), 
men denne gang forsøger han sig med ungdomsfilmen og blander 
den med musical i en original og ikke mindst æstetisk anderledes 
cocktail. I rollerne ses unge talenter som Gustav Hintze, Anton Hon-
ik, Emma Sehested Høeg og Victoria Carmen Sonne.

©
 N

ordisk Film

se TRAIleReN lIGe 
NU PÅ DIN MOBIl!
læs mere på side 13 

65 stemmer

77,98 %
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i udvalgte biografer

93 stemmer

80,19 %

se TRAIleReN lIGe 
NU PÅ DIN MOBIl!
læs mere på side 13 

baD tEachER
groV KomedIe med cameroN 
dIaz og JUSTIN TImBerlaKe 

mIlo På maRs
aNImereT dISNey-FIlm

Den grove komedie ’Bad Teacher’ følger Elizabeth Halsey 
(Cameron Diaz), der vil gøre alt for at blive gift med en rig 

mand samt få de perfekte silikonebryster - ikke mindst så hun kan 
komme væk fra sit rædselsfulde job som folkeskolelærer. Da den 
stenrige vikar Scott (Timberlake) starter på Elizabeths skole, går 
jagten derfor ind. Elizabeth tager alle midler i brug, men Scott er 
desværre en oprigtig idealist, og Elizabeth er derfor nødt til faktisk 
at lære eleverne noget. 

Myten om den rare julemand blev testet på det groveste i kome-
dien ’Bad Santa’ fra 2003. Nu er turen kommet til at pille billedet 
af den godhjertede skolelærer fuldstændig fra hinanden. Cameron 
Diaz har erstattet de fodformede Ecco-sko med sylespidse stiletter 
til rollen som filmhistoriens mest egocentriske, dovne og absolut 
værste underviser i ’Bad Teacher’. Jason Segel fra ’I Love You, Man’ 
medvirker også.

KomeDIe

AnImATIon/fAmIlIefIlm

lAND USA 

PRODUKTIONsÅR 2011

sPIlleTID 
2011

PReMIeRe

23-06

lAND USA 

PRODUKTIONsÅR 2011

sPIlleTID 
100 min.

PReMIeRe

30-06

ORIGINAl TITel 
Bad Teacher

INsTRUKTøR 
Jake Kasdan

sKUesPIlleRe
Cameron Diaz, Justin Timber-
lake, Jason Segel, Lucy Punch

ORIGINAl TITel
Mars Needs Moms

INsTRUKTøR 
Simon Wells

sTeMMeR
Afventer

f ilmen følger en dreng ved navn Milo. Det er i begyndelsen af 
sommerferien, men hans mor giver ham opgaver som at så frø 

i haven og spise sine grøntsager. Efter Milo maler sin søsters hoved 
lilla, giver hans mor ham husarrest. Da Milo falder i søvn, lander et 
rumskib i hans have, og en flok marsboere bortfører hans mor, som 
han derfor beslutter sig for at redde.

’Milo på Mars’ er produceret af Walt Disney Pictures, som også 
stod bag ’Prinsessen og frøen’ (2009) og ’To på flugt’ (2010). Den 
er baseret på billedbogen af samme navn af Pulitzer Pris-vinderen 
Berkeley ”Berke” Breathed. Filmen vises i Danmark i 3D med dansk 
tale.

© Sony Pictures

© Disney
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bEGINNERs
Far og SØN STarTer ForFra  

i dukkefilmen ’Cowboy, indianer, hest’ begynder det allerede 
at gå galt, da Cowboy og Indianer skal bestille Hests fødsels-

dagsgave via et smart online-firma. Men kaffebakken placeres 
uheldigt, og de 50 mursten, som deres kære ven skulle have haft, 
bliver til 50 millioner, og så er der i den grad panik i byen. Ikke 
uden grund er den mest sagte replik i filmen: “Oh no!”

’Cowboy, indianer, hest’ er filmatiseringen af de korte dukkefilm 
på ’DR Ramasjang’. Universet er skørt, hysterisk og kombinerer 
barnlig uskyld med groteske og absurde situationer. Filmen vises 
med dansk tale.

© Angel Films

© sf

DRAmA/KomeDIe

lAND USA

PRODUKTIONsÅR 2010

sPIlleTID 
105 min.

PReMIeRe

30-06

ORIGINAl TITel
Beginners

INsTRUKTøR 
Mike Mills

sKUesPIlleRe 
Ewan McGregor, Christopher 
Plummer, Mélanie Laurent

o livers (ewan McGregor) ganske al-
mindelige og halvensomme hverdag 

som illustrator ændres drastisk, da hans 
far (Christopher Plummer) afslører, at han 
både er døende af kræft og har en ung 
mandlig elsker. I kølvandet på faderens 
overraskende udmelding møder Oliver en 
ung og excentrisk skuespillerinde (Mélanie 
laurent fra ’Inglourious Basterds’), hvilket 
sætter gang i et helt nyt liv.

’Beginners’ er instrueret af Mike Mills, der 
i 2005 stod bag dramakomedien ’Thumb-
sucker’. ewan McGregor kender man fra 
kultdyrkede film som ’Trainspotting’ (1996) 
og store film som ’engle & Dæmoner’ 
(2009), mens Christopher Plummers karri-
ere går fem årtier tilbage og indeholder så 
forskellige titler som ’The sound of Music’ 
(1965) og ’The Insider’ (1999).

AnImATIon/fAmIlIefIlm

lAND Belgien/Frankrig

PRODUKTIONsÅR 2011

sPIlleTID 
75 min.

PReMIeRe

30-06

ORIGINAl TITel 
Panique au village

INsTRUKTøR 
Stéphane Aubier, Vincent Patar  

DANsKe sTeMMeR 
Jan elhøj, 
Gordon Kennedy

cowboy, 
INDIaNER, 
hEst

dr’S 
dUKKeSerIe 
Som FIlm

107 stemmer

83,36 %

A
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©
 N

ordisk Film
 

tRaNsfoRmERs 3: 
DaRK of thE mooN
TredJe FIlm om KÆmPeroBoTTerNe

den tredje film i Transformers-serien er shia laBeouf tilbage som 
sam Witwicky. De gode robotter Autobots, med Optimus Prime i 

spidsen, lærer om et rumskib fra deres hjemplanet Cybertron, der er 
landet på månen. Nu må de nå dertil før deres onde fjender Decep-
ticons for at lære om skibet hemmeligheder, der kan føre til en sejr i 
kampen mellem Transformers.

’Transformers: Dark of the Moon’ fortsætter serien om de trans-
formerende robotter, der begyndte i 2007. Michael Bay er stadig 
instruktøren, shia laBeouf hovedrollen, men Megan fox er blevet 
udskiftet med modellen Rosie Huntington-Whiteley.

i

AcTIon/ScIence fIcTIon

sKUesPIlleRe 
Shia LaBeouf, John Turturro, 
John Malkovich, Patrick Dempsey, 
Rosie Huntington-Whiteley, 

lAND USA

sPIlleTID 
Afventer

PReMIeRe

30-06

ORIGINAl TITel
Transformers: 
Dark of the Moon

INsTRUKTøR 
Michael Bay

i udvalgte biografer 1360 stemmer

93,01 %

se TRAIleReN lIGe 
NU PÅ DIN MOBIl!
læs mere på side 13 

© UIP
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VIND 
fRIbIllEttER tIl 

‘KuNG fu PaNDa 2’ oG Et KIlo   

                
                

     mataDoR mIX

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

hViLKEn DansK KoMiKER 

LÆggER stEMME tiL panDaEn po?

 g. Mick øgendahl   

 h. Rune Klan

 i. Rasmus Bjerg

’Kung fu Panda 2’ er fortsættelsen i historien om 

Dragekrigeren Po. Pos liv trues af en frygtind-

gydende skurk, der planlægger at bruge et hem-

meligt, ustoppeligt våben til at erobre Kina og 

udslette kung fu. Po og vennerne må derfor rejse 

tværs over Kina for at tage kampen op. Vi udlod-

der 10 x 2 fribilletter til filmen, der har  premiere 

den 16/6, samt et kilo Matador Mix til i alt 10 hel-

dige vindere. Deltag i konkurrencen ved at svare 

rigtigt på overstående spørgsmål.

svaret skal være modtaget senest den 24. juni 2011 kl. 12:00

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

Kino g
Kino h
Kino i

Kung fu Panda 2 TM & © 2011 DreamWorks Animation l.l.C. Kung fu Panda ® DreamWorks Animation l.l.C. 

I BIOGRAfeN
fRA 16. JUNI 

Børn i Afrika.
Børn i fattige lande.
Fattige børn….

Annonce

Snakker I nogen gange om, hvordan det mon er at vokse op i et u-land 
derhjemme? eller vil du gerne lære dine børn om, hvordan børn i andre 
lande lever og har det?

På BØRnefondens nye website www.bornefonden.dk/mest-for-born kan 
I finde historier, billedserier og videoer, I kan bruge som udgangspunkt 
for at snakke sammen om forskelle og ligheder mellem børn i Danmark
og børn i u-landene. 

Her kan I se og læse om børneliv, hvor pligter fylder en stor del af dagen, 
hvor leg er noget der foregår i weekenderne, hvor skolegang ikke er en 
selvfølge, og film, sodavand, slik og popcorn allerhøjst er noget, man 
drømmer om. Men det er også et børneliv, hvor kærester fylder meget, og 
hvor håret gerne må sidde rigtigt, hvor ikke alle fag i skolen er lige sjove, 
og hvor drømme og ambitioner for fremtiden er konkrete, store 
og højtflyvende.

Du kan naturligvis komme endnu tættere på som sponsor i BØRne-
fonden, hvor du støtter både barnet, dets familie og udviklingsarbejdet i 
de lokalområder, hvor børnene bor. Som familie kan I nemlig skrive sam-
men med barnet og på den måde få en unik indsigt i et helt andet barne- 
og hverdagsliv. Det giver forståelse for andres vilkår – og ens egne vilkår.

God fornøjelse.
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SuperhelteneS 
2. Sortering?

n klassisk forklaring på, hvorfor man filmatiserer en 
superhelt netop nu, er som regel, at teknikken tidlige-
re har gjort en retfærdig filmatisering umulig. Umid-
delbart lyder det meget rimeligt, men på den anden 
side valgte man i 1978 at give Superman sin helt egen 
spillefilm, selvom andre kandidater på daværende 
tidspunkt var langt nemmere at filmatisere end en 

flyvende mand fra det ydre rum. heldigvis afskrækkede de tekniske 
udfordringerne ikke producenterne, og den 33 år gamle ’Superman’ 
er stadig den bedste film om Kal-el fra planeten Krypton.

og hvad kan man så lære af det? I al fald at en god film først og 
fremmest afhænger af et vellykket manuskript, en god instruktør 
og dygtige skuespillere frem for den tilgængelige teknik. For selvom 
de ellers nydelige effekter i ’Superman’ er forældede i dag, ødelæg-
ger de ikke filmens kvaliteter. derfor kan forklaringer som ”det kan 
først lade sig gøre nu teknisk” ikke tages for gode varer. denne som-
mer præsenterer mindre kendte superhelte i biograferne, fordi de 
mest oplagte allerede er filmatiseret.

man er derfor nødt til at kigge længere ned i rækkerne, og her duk-
ker navne som green lantern, captain america og Thor op foran 
endnu mindre kendte superhelte som ant-man, green arrow, aqua-
man og mange andre, som måske får chancen på det store lærred, 
hvis Thor og co. leverer varen i 2011.

årets nye superhelte er dog ikke små navne i tegneserieverdenen. 
her slipper man ikke godt fra at kalde personer som hal Jordan og 
Steve rogers for 2. sortering (green lantern og captain americas 
alter egoer) eller omtale dem som mindre betydningsfulde end fx 
The Fantastic Four, hulk eller hellboy - superhelte der de seneste 
år er filmatiseret seks gange. men havde man ikke drengeværelset 
fyldt med farvestrålende serieblade fra marvel og dc comics, er op-
fattelsen anderledes. For mange er Thor en nordisk gud, der er mest 
kendt fra Peter madsens ’Valhalla’, og green lantern kunne lige så 
godt være en irsk nisse med en magisk lygte.

hierarkiet blandt superhelte er derfor indviklet, og billetsalget i 
biograferne afspejler ikke nødvendigvis karakterens popularitet og 
respekt blandt tegneseriekendere. en sådan er morten Søndergård 
- tidligere kendt som marvel morten - der arbejder i tegneseriebu-
tikken Fantask i København.

Vi har bedt ham introducere sommerens store superhelte i biogra-
fen, og if. eksperten kan deres placering i superheltehierarkiet ikke 
undervurderes.

Efter succesfulde filmatiseringer 
af de største superhelte leder 
Hollywood med lys og lygte efter 
nye emner og vinkler, der kan 
forføre, publikum med kulørte 
kostumer og tusindvis af com-
putereffekter. I denne måned 
starter man X-Men-filmene 
forfra med ’X-Men: First Class’, 
og sommeren byder på helt nye 
superhelte i biografen. Men har 
Thor, Green Lantern og Captain 
America starpower nok til at nå 
samme niveauer som Batman, 
Superman og Spider-Man?

ord Søren Søndergaard
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THoR 

Skabt af Stan lee, larry lieber
og Jack Kirby for marvel comics

styRKE: Udødelig og blandt de stærke-
ste superhelte målt på rå fysisk kraft.

sVaghED: et stort ego.

VåBEn: en hammer.

ÆRKEfJEnDE: Hans bror loki.e

sÆRLigE foRhoLD: Han er en gud 
og medstifter af superheltegruppen 
Avengers.

BonUsinfo: Han har faktisk 
været med i en tv-episode 
af ’Hulk’, men det er 
gudskelov mange år siden.

GReen 
lAnTeRn
Skabt af John Broome og
gil Kane i 1959 for dc comics

styRKE/VåBEn: som medlem af en 
intergalaktisk politistyrke har han grøn 
kraftring, hvis potentiale afhænger af 
bærerens viljestyrke.

sVaghED: Ringen skal oplades og kan 
ikke tåle farven gul (selvom det ikke 
gælder alle historier).

ÆRKEfJEnDE: sinestro - et medlem 
Green lantern-styrken som er gået over 
til ”Den mørke side”.

sÆRLigE foRhoLD: Mange bærer en 
kraftring... rigtig mange. Hal Jordan (som 
den nye film handler om) er endda blot én 
af flere Green lanterns.

BonUsinfo: Hal Jordans var en over-
gang skurk, derefter død, inden han igen 
blev Green lantern.

cApTAIn 
AmeRIcA
Skabt af Joe Simon og Jack Kirby 
for marvel comics

styRKE: Har ingen superkræfter som 
sådan, men er den ubestridte leder af 
Avengers.

sVaghED: for god og for ærlig

VåBEn: et skjold der ikke kan gå i styk-
ker.

ÆRKEfJEnDE: Red skull - en fæl na-
ziskurk, og findes der bedre skurke end 
gamle nazister?.

sÆRLigE foRhoLD: Deltog aktivt i 2. 
Verdenskrig og er klædt i det amerikan-
ske flag.

BonUsinfo: Captain America er før 
blevet filmatiseret uden held. Versionen 
fra 1990 blev lavet med henblik på biogra-
fen men var så dårlig, at den endte sine 

SoMMerenS nye 
Superhelte

”Thor, green lantern og captain america er måske ikke lige 
så kendte som  Spider-man, Superman og Batman, 
men de er bestemt ikke 2. sortering!”

Morten Søndergård, tegneserieekspert – 
tidligere kendt som Marvel Morten og nu an-
sat i tegneseriebutikken Fantask i København

Første version 
af Green Lantern

fra 1940
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sUpERhELtEnEs 2. soRtERing?

Det nAeSte KulD

DEaDmaN

en akrobat bliver dræbt 
under et circus-nummer og 
gen-opstår som spøgelset 
deadman, der kan tage kon-
trol over andre mennesker. 
Nikolaj arcel (de fortabte 
sjæles ø, 2006) er på tale 
som instruktør af hollywood-
filmen, der skal produceres 
af guillermo del Toro.

thE flash

han er lynende hurtig og tilmed ganske stærk. Flash 
er én af de største superhelte uden sin helt egen film 
(udover et tv-projekt fra 1990), men det ændrer sig i 
2013. Filmen skal instrueres af david dobkin (’Shanghai 
Knights’, 2003 og ’Wedding crashers’, 2005).

woNDER womaN

Storfilmen om den største kvindelige 
superhelt har været på tale siden 
1999 uden at blive til noget. Flere 
skuespillere har været nævnt (nogen 
mener, at megan Fox er oplagt) sam-
men med talrige instruktører, men 
alt sammen forgæves. I 2011 kommer 
der endnu en tv-film om Wonder 
Woman, og den ægte vare er pt. 
planlagt til premiere i 2015…

hUNdredVIS aF SUPerhelTe  eKSISTerer 
STadIg KUN I TegNeSerIer På BIllIgT PaPIr,
og de FleSTe VIl aldrIg Komme I NÆrhedeN 
aF  BIograFeN. meN Nogle SlIPPer geNNem 
NåleØJeT, og VI KaN PT. Se Frem TIl FØlgeNde 
SPIlleFIlmSdeBUTer:



sUPeRHelTe PÅ fIlM – BAROMeTeR
NOGle sUPeRHelTe HAR KlAReT OVeRføRsleN fRA TeGNeseRIe 
TIl fIlM BeDRe eND ANDRe, MeN HVORDAN seR fORDelINGeN UD? 
VI PRæseNTeReR KINO.DK’s BAROMeTeR OVeR De MesT Vel-
lyKKeDe MAsKeReDe HelTe PÅ fIlM. (PlACeRINGeN eR BAseReT 
PÅ fIGUReRNes sAMleDe BIDRAG TIl DeT sTORe læRReD.)

flAMe ON!

yOU’Re 

NOT 

seNDING 

Me TO THe 

COOleR!elektra

Batman
spiderman

superman

© fox

Watchmen

Ghost Rider

Catwoman

The spirit

Jonah Hex

Iron Man

Blade

supergirl

The league of 
extraordinary

 Gentlemen

The Punisher
fantomet

spawn

Hulk

Daredevil
fantastic

four
Hellboy

X-Men

WORST
SUPERHERO
MOVIE EVER!
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dc comics blev etableret I 1934 og fik stor succes 
med Superman og Batman. I starten var de dog 
mest kendte for detektivhistorier, og dc er en 
forkortelse for detective comics. 
tRofÆERnE: superman og Batman
også KEnDt foR: Wonder Woman, Green lantern, The flash, 
Hawkman, Green Arrow og Aquaman
KEnDEtEgn: Byerne er som regel fiktive med navne som 
Metropolis (superman), Gotham City (Batman) og Central City 
(The flash)
DREaM tEaM: de største af dc’s superhelte mødes jævnligt og 
kalder sig Justice league. holdet består oprindeligt af Superman, 
Batman, Wonder Woman, Flash, green lantern, aquaman og 
martian manhunter, men der findes også versioner med green 

arrow, captain marvel, Black canary 
og flere andre. en filmatisering virker 

uundgåelig og tilmed planlagt, men 
den dukker ikke op foreløbig.

marvel comics blev etableret i 1939, men hed de 
første år Timely Publications og atlas comics, 
indtil man skiftede navn i 1961, hvor man også 
lancerede Fantastic Four.
tRofÆERnE: spider-Man og X-Men
også KEnDt foR: Iron Man, Hulk, fantastic four, 
Captain America, Daredevil, Thor, The Punisher, 
silver surfer
KEnDEtEgn: Byerne er virkelige byer som New york og Chi-
cago, hvilket adskiller sig fra konkurrenten DC Comics. 
DREaM tEaM: Når marvel samler deres største helte (det skete 
for første gang i 1963), går de under navnet avengers. holdet 
bestod oprindeligt af ant-man, Wasp, Thor, Iron man, hulk og 
captain america, men næste års stort anlagte filmatisering har 
Iron man, Black Widow, captain america, Thor, hawkeye og hulk i 
startopstillingen.

vS.

Dc comics og Marvel sidder samlet på 80 
procent af det amerikanske tegneseriemarked, 
og ‘Justice League vs. avengers’ ville være den 
ultimative superheltefilm. om den nogensinde 
bliver lavet, er op til rettighedsindehaverne, 
og hvilken gruppe skulle i sidste ende vinde det 
gigantiske slag på biograflærredet?



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 på nettet 

www.DVDCITY.dk

BILLIGT TILBUD - BLU-RAY 50KR. / DVD FRA 10 kr. 

Eneste DVD butik i København

SIDSTE NYHEDER
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Kino.DK

danmarks største filmsite kan denne sommer fejre 
et lille jubilæum på tre år. I denne anledning har vi 
ryddet forsiden og lade filmstjernerne vige for alle 
brugerne, som det jo i virkeligheden handler om. 

Samtidig markerer vi fødselsdagen ved at invitere 
læserne til et endnu bedre kendskab af kino.dk 
som medie, som service, som arbejdsplads og 
ikke mindst som filmfællesskab. 

- 3 åR

Brev fra direktøren:

27. JUNI 2008: 
www.kino.dk går 
i luften

20. DECEMBER 
2009: brugerne 
kårer ’ringenes 
herre: eventyret 
om ringen’ til 
årtiets bedste film  

6. JULI 2008: 
Biobooking.dk 
nedlægges

DATO: 
Brugerne kan 
fortælle, hvor 
meget de glæder 
sig i det nye 
Buzz-o-meter

14. JANUAR 2009:  
Brugerne kan fortælle, 
hvor meget de glæder 
sig i det nye Buzz-o-
meter

2009

31. DECEMBER 
2009: 5,3 mio. 
besøg på kino.dk
i 2009

1. MARTS 2009: Kino.dk-
magasinet udkommer 
for første gang

26. MAJ 2009: cinemaxX-
biografer på kino.dk

7. AUGUST 2009: 
Sitet får nyt design inkl. 
thumbs up- & down

16. OKTOBER 2009: 
alle kan få personlige 
anbefalinger på sitet

23. OKTOBER 2009: 
Baltoppen Bio 1-2, gladsaxe 
Bio, Kulturhuset Viften og 
Værløse Bio på kino.dk

18. DECEMBER 2009: 
Vores iPhone-app lanceres

KINO.DK eR eN ÅBeN fIlMfesT

Kino.dk’s tidslinje 

Vi på kino.dk er jo de heldigste mennesker i verden. for ikke 
nok med, at vi sælger rigtigt mange biografbilletter, så arbej-
der vi også med verdens mest sexede produkt: film - og så er vi 
samtidig en del af én af verdens mest omskiftelige og sjoveste 
brancher: mediebranchen. Perfect match - intet mindre og for-
håbentligt får vi begejstringen kanaliseret ud til vores mange 
læsere, brugere og seere.

I dag findes kino.dk som site, magasin, iPad app, iPhone app, 
wap portal og diverse nyhedsbreve. I juni er det tre år siden, at 
kino.dk startede i et baglokale, og i dag er vi 12 medarbejdere 
med både tv-studie og hjemmebiograf, godt rustet til at leve 
vores drømme ud i livet.
 
Målt på masse, frekvens, konverteringsrater og andre fine ord 
er kino.dk Danmarks største filmfællesskab, og lige som når 
man er vært ved en fest, er det vores fineste opgave at sikre, 
at vores gæster har det godt. siden sommeren 2010 har sitet 
derfor været ”låst” udviklingsmæssigt for at imødekomme vo-
res brugere med en ny platform. I den digitale tidsalder føltes 
udviklingsperioden som en evighed, men den var nødvendig, 
da nye idéer og kreative input er en naturlig del af kino.dk.

Heldigvis er alt dette historie nu. Og selvom vi allerede var 
Danmarks største filmfællesskab, bliver fællesskabsmulighe-

derne snart kraftigt udvidet, moderniseret og opdateret, så vi 
for alvor kan sammenkoble filmfolket på kryds og tvær.
så vi øver os stadig i at drømme stort, ligesom man gjorde 
for tre år siden, og vi prøver konstant at gøre tingene bedre, 
flottere, mere underholdende. Kino.dk er en åben filmfest, 
hvor alle er velkommen, og gennem vores relativt korte levetid 
har vi lært, at en fest bliver lige præcis så sjov, som man selv 
gør den til. lige meget hvor filmtossede vi er, kan og vil vi ikke 
feste alene! 

Derfor håber vi selvfølgelig, 
at du har lyst til at være en 
aktiv del af Danmarks 
største filmfællesskab ved 
at bidrage på din egen måde. 
Vi lover til gengæld fortsat 
at drømme, udvikle og 
knokle for at give dig det 
bedste kino.dk muligt. 

Rigtig hjerteligt  
velkommen på kino.dk.

lars Bernt 
Adm. direktør i kino.dk
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25. MAJ 2010: 
et nyt og bedre 
billetsystem 

2010 2011

12. MARTS 2010: 
Biocenter Kolding 
på kino.dk

26. MARTS 2010: 
grand og empire 
på kino.dk

6. MAJ 2010: 
Sex and the city 
2-forslaget lægger 
kino.dk ned

1. JUNI 2010: 
Første kino tv-indslag: 
Interview med pigerne 
fra ’Sex and the city 2’

21. OKTOBER 
2011: 
harry Potter-forsalget
gør sitet langsomt, 
men kino.dk går 
ikke ned 

4. APRIL 

2011: Park 

Bio på kino.dk
19. MAJ 2011: reprise 

Teatret på kino.dk

5. MAJ 

2011: Kino.dk 

får eget inter-

viewstudie

17. MAJ 

2011: 

kino.dk 

skifter 

teknisk 

platform

3. OKTOBER 2010: 
cafe biografen på kino.dk

31. DECEMBER 2010: 5,7 mio. besøg på kino.dk i 

2010
14. JANUAR 2011: Første iPad-magasin udkommer

13. OKTOBER 2010:
 gloria på kino.dk

1. JUNI 2011: 

Brugerne genererer 

forsiden af magasinet

På www.kino.dk kan du bestille og købe biografbilletter til i 
alt 29 biografer i 16 forskellige byer - og kun dSB sælger 
flere billetter i danmark! 

bIoGRafER På www.KINo.DK  
Baltoppen Bio
Bibliografen Bagsværd
Biocenter Kolding
Biocity esbjerg
Biocity herning
Biocity hillerød
Biocity randers
Biocity Tåstrup
Biocity aalborg
metropol aalborg
Biocity aarhus
cinemaxX aarhus
metropol aarhus
café biografen odense
cinemaxX odense
Biocity odense
dagmar Teatret 
cinemaxX København
Palads København
Park Bio
empire Bio
Falkoner biografen
gloria Biograf
grand Teatret
Imperial
Kinopalæet
Kulturhuset Viften
reprise Teatret
Værløse Bio
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HolDeT bAG KIno.DK lars Bernt, Adm. direktør
Yndlingsfilm: The Deer Hunter, 1978
Bo michael christensen
Community & Marketing Manager
Yndlingsfilm: The Social Network, 2010
Jonas linke, Kommerciel chef
Yndlingsfilm: Pulp Fiction, 1994
rené mieritz, Key Account Manager
Yndlingsfilm: Braveheart, 1995
Thomas Bertram  
Teknisk chef · Yndlingsfilm: Heat, 1995
Patrick Knudsen, Juniorkonsulent
Yndlingsfilm: Sin City, 2005
Søren Søndergaard
Chefredaktør · Yndlingsfilm: Jaws, 1975
Stine Teglgaard, Medredaktør
Yndlingsfilm: Wild at Heart, 1990
daniel Bentien, Medredaktør
Yndlingsfilm: Citizen Kane, 1941
Kasper løvborg andersen, Redaktionel 
medarbejder · Yndlingsfilm: Primer, 2004
louise christensen, Koordinator
Yndlingsfilm: American Beauty, 1999 
Kathrine Kofoed, Økonomiansvarlig
Yndlingsfilm: Love Actually, 2004
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DaNmaRKs 
stoRstE 
fIlmfaEllEssKab

10 TINg dU (måSKe) IKKe VIdSTe 
om KINo.dK

de 10 meST 
aNmeldTe FIlm 
På WWW.KINo.dK

1. Du får personlige filmanbefalinger på din profil, baseret på dine ratings fra 1-6 
 stjerner på sitet   

2. Hvis du tilmelder dig Buzz Me på en kommende film, får du direkte besked,  
 når billetsalget starter

3. Du kan bruge stemme i vores Buzz-o-meter og se hvor meget andre brugere 
 glæder sig til de kommende film  

4.  Kino.dk har sendt fans til udlandet for at møde deres idoler og deltage i 
 galla-premierer

5.  De mest aktive brugere inviteres jævnligt til særvisninger for at anmelde film  
 før de professionelle anmeldere

6.  Gennem kino.dk kan du få lov til at stille spørgsmål til Hollywood-stjernerne

7.  Inde på hver biografprofil kan du se antal sæder i salene og størrelsen på 
 lærredet samt salens lydsystem

8.  Du kan altid finde lister over weekendens 10 bedst sælgende film i Danmark 
 og i UsA på sitet

9.  Alle kan bidrage til sitet ved at skrive instruktør- og skuespillerprofiler

10. Du kan sorterere alle aktuelle og kommende film (helt frem til december 2015) 
 efter forskellige genrer fra romantik til 3D

Kino.dk er danmarks største filmfællesskab, men det er vidt 
forskelligt, hvad brugerne laver udover at bestille billetter.  

På kino.dk kan du altid se uddrag af 
ekstra Bladets, B.T.s, Jyllands-Postens, 
Berlingskes, Politikens, Børsens og 
Weekendavisens anmeldelser af ugens 
premierefilm. Brugerne på sitet er dog 
mindst lige så anmelderlystne som 
de professionelle medier, og stort set 
hver eneste filmprofil har fra fem til 
1.000 brugeranmeldelser, det gør det 
muligt at sammenligne de forskellige 
opfattelser af filmoplevelsen. de 10 
hidtil mest anmeldte film på 
www.kino.dk er: 

The Twilight Saga: New moon                           
1.382 brugeranmeldelser 

The Twilight Saga: eclipse                                    
1.132 brugeranmeldelser

avatar                                                                          
1.107 brugeranmeldelser

harry Potter og 
dødsregalierne – del 1          
690 brugeranmeldelser

harry Potter 
og halvblodsprinsen                    
487 brugeranmeldelser

Inception                                                                    
425 brugeranmeldelse

Twilight                                                                       
407 brugeranmeldelser

mænd der hader kvinder                                    
322 brugeranmeldelser

The dark Knight                                                       
308 brugeranmeldelser

2012                                                                              
284 brugeranmeldelser
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Mange ting kan selvfølgelig stadig gøres bedre 
på kino.dk, og det arbejder vi hele tiden på. 
På www.kino.dk har mange brugere fx 
allerede knyttet onlinevenskaber eller delt og 
debatteret omkring alt lige fra yndlingsfilm til 
værste filmoplevelser, men vi skal stadig gøre 
det lettere og sjovere at være aktiv filmfan på 
kino.dk – og de bedste brugere skal præmieres 
for indsatsen. Derfor kan man i første omgang 
snart møde fire nye features i forbindelse med 
kino.dk:

Social brugerprofil: 
På profilens nye wall kan du snart følge dine venner og andre 
brugeres kommentarer og anmeldelser på sitet. Du kan også se 
hvor mange thumbs up dine anmeldelser har fået, hvor mange 
stjerner du i gennemsnit giver dine film og udfylde dine egne 
lister med både yndlingsfilm, og de film du elsker at hade.

optjen kino-point: 
er du Jar Jar Binks eller Han solo? De aktive brugere kan snart 
optjene point i kampen om at blive Danmarks sejeste filmentu-
siast og jo mere aktiv du er – jo flere point får du. Det kan både 
være ved at deltage i afstemninger, kommentere på nyheder, 
få thumbs up fra andre brugere, skrive anmeldelser, tage imod 
filmudfordringer og meget mere, der hiver din profil op på et 
nyt brugerniveau med alt mulig respekt til følge.

Stort quiz- og konkurrence-univers: 
Tør du teste din filmviden og dyste mod resten af kino.dk’s 
brugere i Danmarks længste filmquiz? Under alle omstændighe-
der får du snart chancen på kino.dk, hvor du også kan deltage i 
moviescreenshot- og plakatquizzer, box office-konkurrencer og 
meget andet der udfordrer din filmviden om alt fra ’Casablanca’ 
til Ringenes Herre-filmene.

Nye mobil apps:
Vi er i fuld gang med at opdatere og udvikle nye mobilapplika-
tioner til både iPhone, Nokia og Android.

De nye funktioner kommer dog ikke til at fjerne fokus på kino.
dk, som du kender det, men der vil blot være mere at kaste sig 
over for alle filmfans. Vi er også klar over, at der skal  mere til 
end ovenstående for at gøre kino.dk informativt, underhol-
dende og relevant for alle. Din mening og feed back er derfor 
afgørende for udformningen af kino.dk*. Uden brugere intet 
kino.dk og meget gerne brugere, der fortsætter med at disku-
tere, debattere og kommentere emnet, som det hele handler 
om – nemlig fIlM.

* Du kan altid kontakte os på kontakt@kino.dk

GlaED
DIG tIl 
fREmtIDEN!

© fOX



© Getty Images
 

42 kino.dk     Juni 2011 cannEs 2011

ilmverdens mest prestigefyldte festival, der finder sted i den syd-
franske kystby Cannes, startede den 11. maj med Woody Allens 

åbningsfilm ’Midnight in Paris’. Det en romantisk komedie med Owen 
Wilson og Rachel McAdams i hovedrollerne. Woody fortalte i et inter-
view med kino.dk på det luksuriøse Carlton Hotel, at det er rent held, 
hvis publikum kan lide ens film. ”Folk elskede ’Annie Hall’, men jeg har 
lavet bedre film. Filmen havde bare noget ekstra, som jeg ikke bevidst 
har lavet. ’Midnight in Paris’ er kommet godt ud, men om den vil klare 
sig godt, ved jeg ikke.” Cannes klappede i øvrigt ivrigt af filmen.

Hollywood-stjernen Brad Pitt var også i Cannes og repræsenterede 
filmen ’The Tree of Life’. Han talte på vegne af filmens sky instruktør 
Terrence Malick, der ikke mødte op til pressemødet. Han forsvarede 
Malicks fravær og ulyst til at fortælle om sin film med denne kryptiske 
kommentar: ”Kender I det, når et band fortæller alt om, hvad en sang 
handler om, og man så ikke længere gider høre den?” (Tavshed…) ”Nå, 
ikke?” 

stinKDyREt og hEaDhUntEREn
Derudover bød festivalen på et pressemøde med holdet bag den nye 
’Pirates of the Caribbean: I ukendt farvand’, hvor Johnny Depp beskrev 
sin rolle Jack Sparrow som en blanding ”mellem en 1800-tals Keith Ri-
chards og et romantisk stinkdyr.” Om aftenen var der gallapremiere på 
filmen, og det var et glamourøst syn. 

Den norske forfatter Jo Nesbøs ’Headhunters’ kan være den næste 
store skandinaviske krimisucces efter de populære Millennium-film i 
2009. Filmen er med danske Nikolaj Coster-Waldau og norske Aksel 
Hennie i hovedrollerne, og den er baseret på en bestseller af Jo Nesbø. 
Instruktøren hedder Morten Tyldum, og han sagde om filmen: ”Det 
interessante ved plottet er, at hovedpersonen starter som én person, 
men slutter som en helt anden type. Skandinaviske thrillere har brug 
for gode karakterer og plot, fordi vi ikke har en masse penge. Så ingen 
biljagter.” Headhunters får dansk premiere til september.

pRisER tiL DansK fiLM
På sidstedagen, den 22. maj, blev de presti-
gefyldte filmpriser uddelt. ’The Tree of Life’ 
løb med hovedprisen, Den Gyldne Palme, 
mens danske Nicolas Winding Refn fik pri-
sen for bedste instruktør for ’Drive’. Acti-
onfilmen har den amerikanske skuespiller 
Ryan Gosling i hovedrollen som en chauffør, 
der ender i problemer med underverdenens 
værste slyngler, og den får dansk premiere 
til efteråret. Kirsten Dunst fra Lars von Triers 
’Melancholia’ modtog prisen for bedste skue-
spillerinde, og skuespiller-prisen gik til Jean 
Dujardin fra stumfilmen (!) ’The Artist’. 

f

I år var kino.dk for første gang i 
Cannes, hvor den 64. version af 
filmfestivalen blev afholdt. 
Det betød møde med de store 
stjerner, filmvisninger og aftenfester.

cAnneS 2011 - KIno.DK på cAnneS
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ORD daniel Bentien

cannEs - hVaD ER DEt?
Den 64. udgave af filmfestivalen startede den 11. maj og sluttede den 22. maj 
2011. festivalpalæet er festivalens hovedsæde og har den røde løber, hvor alle 
stjernerne florerer i gallakostumer. 20 film konkurrerede i år om hovedprisen 
Den Gyldne Palme (Palme d’Or), og derudover er der priser til instruktører, skue-
spillere osv. Derudover uddeles der andre, mindre priser, bl.a. Camera d’Or, Un 
Certain Regard og en kortfilmspris. Det er en jury, der bestemmer, hvem der skal 
modtage Den Gyldne Palme. I år var selveste Robert De Niro formand for hoved-
konkurrencejuryen, der også bestod af bl.a. Uma Thurman og Jude law.

© AFP
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Kino tv præsenteres i samarbejde med:

Top 3 feDe opleVelSeR
på cAnneS feSTIVAlen:
stJERnER!
De største filmstjerner i verden kommer på Cannes. I år talte det Johnny Depp, Penélope Cruz, 
Angelina Jolie, Jack Black, Woody Allen, Owen Wilson, Brad Pitt, Kirsten Dunst og vores egen 
Lars von Trier. Det bliver ikke større.

fiLM, fiLM og attER fiLM!
Der er filmvisninger fra morgen til aften. Mange tror, at det kun er smalle kunstfilm, der bliver 
vist, men det er langt fra sandheden. I år kunne man blandt andet uden for konkurrence opleve 
’Pirates of the Caribbean: I ukendt farvand’, Mel Gibson-filmen ’The Beaver’ og Woody Allens 
romantiske komedie ’Midnight in Paris’. Der er noget for enhver smag.

DansK DELtagELsE!
Både Lars von Trier (Melancholia) og Nicolas Winding 
Refn (Drive - billede overfor) var nomineret til Den Gyldne 
Palme, og på sidelinjen var Frederikke Aspöck med filmen 
’Labrador’, der blev vist ved en special screening i hoved-
programmet. Refn fik en flot pris for bedste instruktør.

I Cannes fangede kino tv 
Angelina Jolie, Jack Black og 
Dustin Hoffman til et pres-
semøde på ’Kung fu Panda 
2’. scan koden her for at se 
klippet.

ØVRigE inDsLag i JUni
tømmermænd i thailand. 
Interview med skuespillerholdet 
og instruktøren. 
paul. 
Interview med skuespillerholdet.

cannEs - hVaD ER DEt?
Den 64. udgave af filmfestivalen startede den 11. maj og sluttede den 22. maj 
2011. festivalpalæet er festivalens hovedsæde og har den røde løber, hvor alle 
stjernerne florerer i gallakostumer. 20 film konkurrerede i år om hovedprisen 
Den Gyldne Palme (Palme d’Or), og derudover er der priser til instruktører, skue-
spillere osv. Derudover uddeles der andre, mindre priser, bl.a. Camera d’Or, Un 
Certain Regard og en kortfilmspris. Det er en jury, der bestemmer, hvem der skal 
modtage Den Gyldne Palme. I år var selveste Robert De Niro formand for hoved-
konkurrencejuryen, der også bestod af bl.a. Uma Thurman og Jude law.

cannEs - hVaD ER DEt?
Den 64. udgave af filmfestivalen startede den 11. maj og slut-
tede den 22. maj 2011. festivalpalæet er festivalens hovedsæde 
og har den røde løber, hvor alle stjernerne florerer i gallako-
stumer. 20 film konkurrerede i år om hovedprisen Den Gyldne 
Palme (Palme d’Or), og derudover er der priser til instruktører, 
skuespillere osv. endelig uddeles der andre, mindre priser, bl.a. 
Camera d’Or, Un Certain Regard og en kortfilmspris. Det er en 
jury, der bestemmer, hvem der skal modtage priserne. I år var 
selveste Robert De Niro formand for hovedkonkurrencejuryen, 
der også bestod af bl.a. Uma Thurman og Jude law.

LaRs Von tRiER-sKanDaLEn
Han er normalt Danmarks store håb ved festivalen med 
otte nomineringer til Guldpalmen og en enkelt sejr (Dan-
cer in the Dark), men i år gik han for vidt med pinlige nazi-
udtalelser. Det er faktisk ret normalt, at Trier provokerer på 
Cannes, men selvom citater som ”Jeg sympatiserer lidt med 
Hitler” var et (mislykket) udtryk for dansk humor, var det 
for sent, og festivalens bestyrelse smed Trier ud af Cannes. 
Hans film ’Melancholia’ kæmpede dog videre om hoved-
prisen, og Kirsten Dunst endte med at modtage prisen for 
bedste skuespillerinde med stor taknemmelighed.

© SF Film

© kino.dk

© AFP

se KlIPPeT fRA 
PResseMøDeT lIGe 
NU PÅ DIN MOBIl!

læs mere på side 13 
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Det er nogle af de største Hollywood-stjerner, der 
lægger stemme til karaktererne i den aktuelle 
’Kung Fu Panda 2’. Kino.dk mødte dem i Cannes.

JacK BLacK (Po):
”Jeg har altid elsket animationsfilm. Da jeg var barn, tegnede jeg hele 
tiden, og jeg drømte om at blive animator. Hvis ikke, jeg var blevet skue-
spiller, var jeg nok blevet animator.”
YnDLInGStEGnEFILM: ALADDIn

angELina JoLiE (tigREss):
”Jeg synes ikke, at ’Kung Fu Panda 2’ er en voldelig film. Det er faktisk lige 
det modsatte. Som man kan se, er det den indre fred og positive energi, 
der vinder over aggression og vold.”
YnDLInGStEGnEFILM: PEtEr PAn

DUstin hoffMan (MAStEr SHIFU):
”Jeg synes, at animation lige nu er så godt, som det bliver. Der er mange 
kreative projekter og gode historier i animation, så det er virkelig en 
kunstform.”
YnDLInGStEGnEFILM: BAMBI

læs MeRe OM
’KUNG fU PANDA 2’ 
PÅ sIDe 24

FAMILIE

KIno

’KUng fU 
panDa 2’ haR 

pREMiERE DEn 
16. JUni.

Stemmerne bag 
’KUNG fU PANDA 2’   
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Vil du vide
   mere?

Hvad kan
jeg gøre?

  Mest til
mor & far

Spørge-
   øen

Klik ind på www.mest-for-born.dk

I den aktuelle animationsfilm ’Orla Frøsnapper’ kan du 
glæde dig til en spændende sommer med drengen Victor 
og hans hund Pølse! 
Det skøre Cirkus Bardini er kommet til byen, og det giver 
anledning til nogle nervepirrende oplevelser for Victor 
og hans venner. Især Pølse må passe på, når det går løs 
i manegen.
Desværre er grimme Orla Frøsnapper også i byen. 
Måske bliver det farligt for Victor og Pølse, for  
Orla er nemlig en stor tyrannisk bølle med en 
ulækker appetit for frøer.  

Victor og Pølse har det 
allersjovest, når de driller 
de intetanende voksne. 
Særligt Fru Olsen (og hen-
des grise) er gode at drille! 

Andre sjove film over Ole lund Kirkegaards bøger

’lille Virgil & Orla frøsnapper’ (1980)
’Albert’ (1998)
’Hodja fra Pjort’ (1985)
’Otto er et næsehorn’ (1983)
’Gummi-Tarzan’ (1981)

fra den kommende film ’Gummi-Tarzan’

flere Ole lund
Kirkegaard-film på vej

’Gummi-Tarzan’ - en ny animeret 
udgave over Ivan Olsens bedrif-
ter rammer biograferne i 2012. 
Denne gang med stemmer af 
Thure lindhardt, Nicolaj Koper-
nikus, Kaya Brüel og Karen lise 
Mynster. Derefter er det ’Otto 
er et næsehorn’s tur til at blive 
animeret. forventet premiere i 
2013. 

læs MeRe OM 
’ORlA fRøsNAPPeR’ 
PÅ sIDe 15

Ole Lund Kirkegaards 
’ORlA fRøsNAPPeR’

’oRLa 
fRØsnappER’ 

haR pREMiERE 
DEn 1. JUni 



 1. The NexT Three Days

 2. harry PoTTer og 

  DøDsregalierNe - Del 1

 3. Due DaTe

 4. MoNsTers

 5. TroN: legacy

 6. sToNe

 7. The TowN

 8. wiNTer’s BoNe

 9. skyliNe

 10. life as we kNow iT

ToP 10 
salg Blu-ray 
uge 20:

se Mere PÅ BlockBusTer.Dk
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UDGIVELSE

08/06
UDGIVELSE

01/06
UDGIVELSE

10/06
UDGIVELSE

10/06
UDGIVELSE

29/06
UDGIVELSE

The greeN horNeT
Actionkomedie baseret på en tv-
serie fra 1960erne. Seth Rogen spiller 
ubekymret playboy, der en dag mister 
sin far og arver et enormt forretnings-
imperium. Da han ikke ved, hvad han 
skal bruge sin tid til, klæder han sig ud 
som maskeret hævner og bekæmper 
forbrydere om natten. 

eaSy a
For den pæne pige Olive (Emma Stone, 
om et år aktuel i ’The Amazing Spider-
Man’) bliver det en markant omvæltning 
i hendes tilværelse, da hun bilder skolen 
ind, at hun har haft sex med en fyr, uden 
at det egentlig er tilfældet. Det ender 
med ikke at være sidste gang, hun kom-
mer på den idé, og inden hun har set sig 
om, er der vendt op og ned på hendes 
sociale status på skolen. 

To På FlUgT
Computeranimeret Disney-tegnefilm 
i den klassiske stil om en flot, ung tyv, 
der efter en flugt fra ordensmagten 
ender i et tårn. Her møder han den in-
despærrede Rapunzel, som har langt, 
magisk hår. Sammen indleder de en 
flugt, der byder på masser af eventyr.

KloVN - The moVIe
Sidste års store danske succes er film-
udgaven af komedie-serien ’Klovn’, hvori 
Frank Hvam og Casper Christensen spil-
ler dem selv. I filmen skal de på kanotur, 
væk fra konerne og bekymringerne 
hjemmefra men sammen med Mias unge 
nevø Bo, og det bliver en oplevelse, de 
sent vil glemme.

mØd mIN 
måSKe KoNe
Komedie om plastikkirurgen Danny (Adam 
Sandler), der gør hvad som helst for at score 
unge kvinder. Så han udgiver sig for at være 
i et dårligt ægteskab, hvilket vinder sympati 
fra det modsatte køn. Da han en dag virkelig 
forelsker sig, må han få sin trofaste sekretær 
(Jennifer Aniston) til at spille sin kone. 

The ToUrIST
To af Hollywoods hotteste skuespillere 
slår pjalterne sammen i actionkomedien 
’The Tourist’. Johnny Depp spiller en ame-
rikansk turist, der bliver forvekslet med 
en berygtet narkobaron, og snart er både 
politi og forbrydere på jagt efter ham. 
I midten af det hele står den mystiske 
Elise (Angelina Jolie). Instrueret af man-
den bag Oscarvinderen ’De andres liv’.

DVD OG BLU-RAY
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infamousthegame.com

Ny by, vildere kræfter, samme superhelt! 
Cole MacGrath er tilbage i InFamous 2, klar til at møde 

nye fjender og træffe livsvigtige moralske valg undervejs. 
Vil du redde verden – eller udslette den?

Vi udlodder tre inFamous 2 spil. 
Svar på følgende spørgsmål:

X. Elektriske superkræfter
Y. Sammentrækkelige metalkløer

Z. Han kan blive usynlig

Hvilke kræfter har 
superhelten Cole?

Send en sms til 1225 med et af følgende svar:
Kino X, Kino Y eller Kino Z 

Svaret skal være modtaget senest den 23. juni.

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.

Vind inFamous 2

Release 8. juni
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UDGIVELSE

TraNSFormerS: 
darK oF The mooN

PrIeST
Forlægget bag filmen ’Priest’ er en 
såkaldt manhwa - altså en koreansk 
tegneserie. Og ligesom filmen er 
det en blanding af western, science 
fiction og horror. Serien er historien 
om menneskehedens kamp mod 12 
faldne engle i tre distinkte tidsperio-
der: vore dage, tempelriddertiden 
og det vilde vesten. Hovedpersonen 
er Ivan Isaacs, en præst som bliver 
et udødt væsen, der søger hævn 
over de faldne engle for at have 
myrdet hans søster.

Tegneserien er 
udkommet 
i 16 bind fra 2002 
til 2007 og er 
inspireret af com-
puterspillet ’Blood’ 
fra 1997. Den 
kan fås i diverse 
tegneseriebutikker 
samt online på fx 
Amazon.com.

MeDIe: 
Tegneserie
fORfATTeR: 
Hyung Min-woo
fORlAG: 
Champ Comics

GeNRe: 
Action
PlATfORM: 
PlayStation 3, 
Xbox 360, 
Wii, 3DS, DS

Spillet tager udgangspunkt før 
handlingen i den premiereaktu-
elle tredje Transformers-film. Det 
er tre år, siden den onde Mega-
tron og hans Decepticon-robotter 
har forladt Jorden. Menneske-
heden tror, at han har givet op, 
men Optimus Prime ved bedre, 
og snart har de gode Autobots 
opsnappet Megatrons plan.

’Transformers: Dark of the Moon’ 
er udviklet af folkene bag det 
anmelderroste ’Tranformers: 
War for Cybertron’.  Det er et 
tredjepersons skydespil,  men 
man kan selvfølgelig både  agere 
i robotform og som  transforme-
ret køretøj. 

GAMING OG TEGNESERIE



48 kino.dk     Juni 2011 KoMMEnDE fiLM - JULi

K
o

m
m

E
N

D
E

 f
I

l
m 13. juli

haRRy PottER oG
DoDsREGalIERNE  
- DEl 2
Ventetiden er forbi, når den endegyldigt 
sidste harry Potter-film får premiere til 
sommer. Troldmanden harry (daniel rad-
cliffe) står over for det sidste opgør med 
sin fjende Voldemort (ralph Fiennes), og 
hele verden er i fare.

21. juli

DE sataNs
chEfER

der findes mange frygtelige chefer, men 
få så slemme som Jennifer aniston, colin 
Farrell og Kevin Spacey, når de udsætter 
sagesløse ansatte for alt fra sexchikane til 
tvungen alkoholindtagelse i en stjerne-
spækket komedie.

28. juli

suPER 8

manden bag ’Star Trek’ er tilbage med en 
ny science fiction-film. I bedste Steven 
Spielberg-stil er ’Super 8’ historien om en 
gruppe børn i 1970ernes USa, der bliver 
vidner til noget uforklarligt, der har ramt 
deres by.

7. julI
hanna
hoodwinked 2
Prinsesse lillefe
Skal, skal ikke?

21. julI
Brudepiger
Julia’s eyes

28. julI
Born to be a Star
heartbreaker
Poppers pingviner

øVRIGe PReMIeRefIlM I JUlI

KOMMENDE
FILM – JULI

© UIP© Warner

© SF
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4. auguSt

bIlER 2

lynet mcQueen er tilbage i Pixars efter-
følger til ’Biler’ fra 2006. denne gang skal 
mcQueen køre et internationalt racerløb 
imod de bedste biler fra hele verden. og 
han får selvfølgelig følge af sin bedste 
ven, kranbilen Bumle, og ikke mindst 
britiske agenter!

25. auguSt

DIRch

danmarks mest elskede komiker gennem 
tiden har utvivlsomt været dirch Passer. 
Nu kommer filmen om hans liv, og Nikolaj 
lie Kaas spiller rollen som den populære, 
men plagede mand. lars ranthe spiller 
hans ven og kollega Kjeld Petersen.

25. auguSt

smolfERNE

den onde troldmand gargamel jager de 
små smølfer ud af deres landsby. de finder 
vej til New york city, hvor de gemmer sig 
hos en ung mand, der får sin sag for, for 
smølfer elsker at lave ballade. Familiefilmen 
er en blanding af animation og realfilm i stil 
med alvin og de frække jordegern-filmene.

4. auGust
drive
I dine hænder
abernes planet: 
oprindelsen

11. auGust
captain america: 
The First avenger
Jensen & Jensen
midnight in Paris
Skyskraber

18. auGust
conan the Barbarian
green lantern
Jumping the Broom
Nawals hemmelighed

25. auGust
larry crowne
Vamps

øVRIGe PReMIeRefIlM I AUGUsT

KOMMENDE 
FILM – AUGUST
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MEST VENTEDE FILM
- EFTERÅR 2011

83 stemmer

88,63 %

189 stemmer

87,65 %

tINtIN:
ENhjoRNINGENs 
hEmmElIGhED

bEl amI

Lad ParkOne 
sørge for tiden

ParkOne gør det nemt at parkere. 

P-skiven stiller sig automatisk, når du parkerer bilen 

– Så glemmer du det ikke! 

GODKENDT AF JUSTITSMINISTERIET OG FÆRDSELSSTYRELSEN. ParkOne - parking is easy!

www.ParkOne.dk

590 kr 
- inkl. moms

Enkel montering – blot indstil uret, sæt den i forruden og parker.

Annonce_Kino_Magasinet.indd   3 17/05/11   16.15

5966 stemmer

95,74 %

thE twIlIGht saGa: 
bREaKING DawN - DEl 1
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Frit valg blandt alle vores  
skænk-selv drikkevarer
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Te Kakao Slush Ice Cooler

15,-Spar 
fra 5,-

Uanset om dU er 
cool eller hot

– bliver du lun på vores udvalg
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