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enne leder er skrevet fra en container på Roskilde Festival, 
hvor kino.dk er en del af Cinema City, og hvis noget er indbe-

grebet af sommerens ankomst, er det blandingen af sol, støv, musik 
og tusindvis af mennesker.

Et andet kendetegn ved sommerens umiddelbare tilstedeværelse er 
udvalget i biograferne. Et kendetegn der for bare 10 år siden glimrede 
ved sit fravær, og hvor en film som ’Pearl Harbor’ havde stort set alle 
biografsale for sig selv uden nævneværdig konkurrence - ”for hvem går 
da i biografen midt om sommeren?”, som man sagde.

Resultatet var et mere eller mindre sparsomt udvalg i biografen, af især 
store Hollywood-blockbusters, men sådan er det heldigvis ikke mere.

I stedet er sommeren blevet blandt årets største biografmåneder på ni-
veau med de store højtider og ferier, for solen skinner alligevel ikke hele 
tiden, og når den endelig gør, lyder ideen om et par timers uforpligtende 
underholdning i en kølig biografsal alligevel ikke så tosset.

Derfor kan sommeren 2011 meget vel byde på tre af årets mest sete film:
’Harry Potter 7 - del 2’ behøver ingen nærmere introduktion (derfor har 
vi givet ordet til brugerne, der har kåret de 25 største øjeblikke i film-
serien); ’Biler 2, hvis univers er mere populært end nogensinde, ser ud 
til at fortsætte Pixars vanvittigt høje niveau, og ’Dirch’ ligner karrierens 
største rolle til Nikolaj Lie Kaas i en alder af bare 38 år.

Oveni kommer alle de andre nye film, som du selvfølgelig også kan læse 
om i dette magasin. De næste to måneder byder nemlig på mange andre 
gode historier end dem om talende biler og en bebrillet troldmands 
sidste kamp
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htc.com

Hurtige genveje  
til det vigtigste
HTC Sensation 

Oplev HTC Sense og  
Sensation på htcsense.dk

HTC Sensations unikke skærmlås  
giver dig hurtigere adgang til de

ting, du bruger allermest. Her kan du 
nemlig både låse din smartphone op
og vælge den ønskede funktion i én 

og samme glidende bevægelse.
Præcis hvilke funktioner, du vil have 
hurtig adgang til på din skærmlås, 

bestemmer du naturligvis selv.
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Skulle ’Transformers 4’ blive en realitet, 
bliver dette uden Shia LaBeouf i hovedrol-
len. ”Jeg vender ikke tilbage til en mere. 
Det tror jeg heller ikke Mike (instruktøren 
Michael Bay, red) gør”, afslørede skuespil-
leren nemlig forleden i et interview til 
MTV. LaBeouf mener dog, at serien om 
Optimus Prime og Megatron nok skal 
blive genlanceret senere hen. Bare med et 
andet sæt kræfter.

Da kino.dk for nylig interviewede holdet bag ’Tømmermænd i Thailand’ jokede skue-
spillerne med ideen om at lave en tredje film i København med grisen fra ’Babe den 
kække gris’. Samtidig afslørede instruktøren, Todd Phillips, at han fandt Christiania 
ganske fascinerende… Tør man håbe på en ’Tømmermænd på Christiania’?

David Finchers amerikanske udgave af 
Stieg Larssons ‘Mænd der hader kvinder’ 
har fået en første plakat og en første 
trailer med taglinen: ”The feel bad movie 
of Christmas”

ShIA eR 
fAeRdIG Med 
trAnsformers 

 tømmermænd på
ChRISTIAnIA? 

steven spielberg og i am legend-
manusforfatter mark protose-
vich er eftersigende i gang med 
at udforme en ny Jurassic park-
film. sidste år kom det ud, at en 
’Jurassic park 4’ var under opse-
jling med Joe Johnston (captain 
america) som instruktør, men 
spielberg-protosevich-projektet 
skulle være et helt andet. 

dinosAurerne 
kommer!

plakat til 
‘the girl With 
the dragOn 
tatOO’

hugh Jackman MåSke elendig
Oscarshowet 2009 beviste, at hugh Jackman kan synge og danse på 
en scene. Om actionhelten kan gentage succesen på det store lærred, 
får vi måske at se i en ny musical over victor hugos klassiker ’les mis-
erables’ (de elendige). filmen skal skrives og instrueres af holdet bag 
’kongens store tale’, og Jackman er storfavorit til hovedrollen.
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Den amerikanske skuespillerinde 
Vanessa Johansson er netop i Danmark 
for at indspille den engelsksprogede, 
men danskproducerede gyser ’Skaven-
gers’. Filmen foregår bl.a. på Caroline 
Flemmings herregård Valdemars slot 
og byder på William Jøhnk Nielsen 
(Hævnen) og Carsten Nørgaard (Alien 
vs. Predator) i andre store roller.   

VAneSSA 
JOhAnSSOn
filmer på
CAROlIne 
fleMMInGS
slot
 

trine
dyrHolm
scorer
JAMeS
BOnd

UPS! For nylig kom det ud, at Arnold Schwarzenegger 
har et barn fra en affære med en ansat gennem ti år. 
Men The Terminator er ikke den første, der har dummet sig…

trine dyrholm og selveste James bond, 
alias pierce brosnan, forelsker sig i 
susanne biers kommende romantiske 
komedie ’den skaldede frisør‘, der skal 
foregå i italien. dyrholm spiller en nyl-
igt fraskilt frisør, mens brosnan spiller 
en enkemand. ‘den skaldede frisør’ får 
premiere den 30. august 2012.

Jude law: i 2005 brød sienna miller 
forlovelsen med Jude law og afslørede 
offentligt, at law havde haft et side-
spring med sin barnepige. 

morgan freeman: i 2009 blev morgan 
freeman (72) skilt fra sin kone gennem 
25 år for at blive gift med sit eget sted-
barnebarn (27).

hugh grant: i 1995 blev hugh grant 
anholdt for at modtage ydelser fra en 
prostitueret ved navn divine brown i 
sin bil. grant var gift med supermodel-
len liz hurley.

© doane gregory

© Aske rif torbensen
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Fulde navn: 
Blake christina lively 

Født: 25. august 1987

Sted: california, usA 

Højde: 178 cm

kæreSte: leonardo dicaprio

Gennembrud: 
’fire veninder – et par jeans’ 
(2005)

kendt Fra: 
tv-serien ’gossip girl’ (2007-11)

bonuS inFo: 
er ansigt for karl lagerfelds 
chanel-taske mademoiselle

kåret Som: verdens mest 
sexede kvinde i 2011  

aktuel i: green lantern
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Blake
Lively 

un er ung. Hun er smuk. Teenage-
pigerne elsker hende, mændene 

er tiltrukket af hende, og til daglig er 
hun kæreste med Leonardo DiCaprio. 
Blake Lively, der i denne måned er ak-
tuel i superheltefilmen ’Green Lantern’, 
er uomtvisteligt en kommende stjerne 
med en funklende fremtid foran sig.

Karrieren startede i de sene teenageår, 
da Lively scorede rollen som Bridget i 
ungdomsfilmen ’Fire veninder - et par 
jeans’ (2005). Skuespiljobbet var Live-
lys første job nogensinde, og alt hun 
gjorde til audition var at aflevere sit bil-
lede. Moderen er skuespiller og faderen 
talentmanager, så showbussines var 
ikke fremmed territorium for Lively. Al-
ligevel valgte hun at færdiggøre sin ud-
dannelse og levede et helt almindeligt 
teenageliv som travl studerende, che-
arleader, korsanger og class president. 

Alt ændrede dig med tv-serien ’Gos-
sip Girl’ (2007-11). Heri spillede Lively 
hovedrollen som den modebeviste 
og intrigante Serena. En rolle der 
gjorde hende verdenskendt, og fik ver-
denspressen, til at udpege Lively som 
en ung udgave af Sarah Jessica Parker. 
Modsat Parker er Lively dog ikke glad 
for at gå i høje hæle, da hun er meget 
selvbevist om sin højde (178 cm).

De seneste år har Lively stille og roligt 
taget springet til et nyt publikum med 
en lovende filmkarriere. Hun spillede 
en ung Robin Wright i ’The Private Lives 
of Pippa Lee’ (2009) og alkoholiseret 
taber i Ben Afflecks ’The Town’ (2010). 
I fremtiden kommer vi til at se Lively i 
Oliver Stones ’Savages’ overfor John 
Travolta, Uma Thurman, Salma Hayek 
og Benicio del Toro.

holD oje meD: 

Læs om
’Green Lantern’ 

på side 36

© warner Bros. pictures

udpeget af verdens-
pressen som en ung 
udgave af sarah
Jessica parker.
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i ’MiDnight in PaRis’ foRELskER owEn wiLson sig i to kvinDER. 

kan Man ELskE to kvinDER saMtiDig? 

Ja, flere end to. Alle muligheder er åbne. Romantik er en meget svær, 
smertefuld og hård ting. Du kan være lykkeligt gift med din kone. Og 
så møder du en anden kvinde, som du også elsker, samtidig med at du 
elsker din kone. Og så møder hun en mand, som hun også elsker. Men 
jeg synes, det er vigtigt at kontrollere sig selv, for ellers bliver livet for 
kompliceret. Et åbent ægteskab er ikke nogen løsning. Du kan ikke 
blive virkelig glad for den situation, med mindre du er virkelig heldig.

DU haR sEnEst fiLMEt i LonDon, BaRcELona og PaRis. 

koMMER DU tiL at fiLME i anDRE EURoPæiskE ByER?

Jeg har ingen ambition om at flyde rundt mellem byerne. Jeg vil gerne 
tilbage til Paris, men det afhænger af, om jeg kan få finansieret min film 
der. Vi har talt om at lave film i Tyskland og Sverige, og vi har fået tilbud 
fra Rio i Brasilien, men intet er sikkert endnu.

DU ER En af vERDEns MEst BERøMtE MEnnEskER 

foR DinE EvnER soM ManUskRiPtfoRfattER, skUEsPiLLER 

og instRUktøR. ER DU stoLt?

Jeg ser slet ikke sådan på det. Jeg lever et ekstremt normalt middelklas-
seliv. Jeg lever ikke som en Boheme, hvor jeg står op om morgenen, 
går på cafe og mødes med intellektuelle folk. Jeg omgås bankfolk og 
kontoransatte, og når jeg står op om morgenen, er det for at aflevere 
børnene i skolen. Så tager jeg hjem og skriver, spiller på klarinet, sidder 
lidt på kondicyklen og ser baseball.

så DU ER ikkE vEnnER MED anDRE BERøMthEDER i BRanchEn?

Min kone tror, at jeg ikke har nogen venner. Jeg kommer aldrig til 
Hollywood-festerne, og jeg har aldrig boet i Los Angeles. Men hvis 
jeg møder Martin Scorsese eller Spike Lee på gaden, siger vi da hej til 
hinanden og taler sammen et par minutter.

MEn DU Må Da få REaktionER fRa foLk På gaDEn?

Ja, og folk er virkelig søde. Hvis de hader mine film, så siger de ikke 
noget. De taler kun til en, når de har noget rart at sige. De kommer ikke 
op til én og siger: ”Jeg vil have mine penge tilbage”!

nogLE kRitikERE kaLDER ’MiDnight in PaRis’ Din BEDstE fiLM i 20 

åR. hvoRDan haR DU DEt MED DEt?

Jeg er altid glad, når folk kan lide mine film. Det er et spørgsmål om 
rent held, og nogle gange kommer filmene ud bedre end andre gange. 
Folk i USA elskede ’Mig og Annie’, og selvom jeg siden har lavet bedre 
film, havde Annie noget bestemt i sig, som jeg ikke lavede. Når jeg 
skriver et filmmanuskript, har jeg en forestilling om, hvordan det skal 
se ud, men det bliver sjældent sådan, når det kommer op på lærredet. 
’The Purple Rose of Cairo’ og ‘Match Point’ var undtagelserne, der blev 
præcist, som jeg forestillede mig dem.

nogLE sigER, at DU BLivER oscaRnoMinEREt foR ’MiDnight in 

PaRis’ næstE åR. tRoR DU DEt?

Det er ikke noget, jeg sigter efter. Nogle gange skubber distributørerne 
ens film frem for at vinde en Oscar. Enhver pris, du skal lave en kam-
pagne for at vinde, kan ikke være en seriøs pris. Jeg synes, det er meget 
skørt, hvis en distributør afsætter penge til en Oscarkampagne.

folk er virkelig søde. 
de kommer ikke op til én og siger: 
’Jeg vil have mine penge tilbage’!”
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1o minutter med

den 75-årige instruktør, manuskriptforfatter og skuespiller woody Allen er klar 
med sin 43. spillefilm ’midnight in paris’, der er hans største hit i usA i 25 år. 
vi mødte woody i cannes til en snak om at elske mere end én kvinde af gangen, 
om stjernestatus og om at være heldig med sine film.

‘Midnight in Paris’ har premiere 
den 11. august. Læs omtale 

af filmen på side 31

foto: scanBoX      oRD: DaniEL BEntiEn

i
N

t
e

r
V

i
e

W



København:  Vesterbrogade 12 / Gl. Mønt 12 / Magasin (Kgs. Nytorv)
Frederiksberg: Åboulevard 15  Aarhus: Fredens Torv 2  Odense: Vestergade 94
Lyngby: Lyngby Hovedgade 19A  Aalborg: Lille Nygade 8  Vejle: Søndertorv 2

70215353 / humac.dk / shop.humac.dk

Den nye

MacBook ProStor ydeevne når helt nye højder.

1o minutter med



X-meN
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’X-men: first class’ er uden tvivl den bedste film til dato i denne lettere usammenhængende 
superhelteserie, hvor en ny æra er født med filmen ’first class’, som er en prequel til diverse 
forgængere. (…) ’first class’ karakteriserer filmens mutanter på en utrolig interessant måde, 
som ellers ikke er blevet skildret lignende tidligere i serien. plottet fejler skam heller ingen-
ting, hvor vi indledningsvis møder en række unge ”kommende” mutanter i deres respektive 
barndomsforløb og endvidere frem, hvor de er voksne og alvor står på spil. 

skuespillet er imposant, hvor hovedsageligt michael fassbender i rollen som erik lehnsherr 
/ magneto leverer en enorm kraftpræstation, og derudover leverer kevin bacon som ”den 
onde” sebastian shaw ligeledes et rent og skær bravurnummer, hvor det sågar for begge før-
omtaltes vedkommende indebærer respektindgydende, sproglige kompetencer, da de begge i 
filmens forløb for vekslet replikker på tre-fire sprog hver. 

filmen er også i den grad bedre end den ellers seneste film ’X-men: Wolverine Origins’, som 
dog var ganske udmærket, men som slet ikke når i nærheden af ’first class’, som for hver en 
superhelte/mutantfilmelsker kun kan anbefales, da den når op på niveau med de seneste 
par spider-man-film, og er lige ved og næsten for at kunne røre ved tåspidserne af nolans 
dobbelt-batman-mesterværker. men også kun lige ved og næsten.
* du kan altid kontakte os på kontakt@kino.dk

******
BRUgEREn MaRtin MoDtagER to fRiBiLLEttER foR sin anMELDELsE af ’X-MEn: fiRst cLass’

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
- holdet bag 
 ‘tømmer-
 mænd i 
 thailand’
-  holdet bag 
 ’paul’
-  finn nørby-
 gaard og 
 Jacob 
 haugaard

MånedenS 
bruger-

anMeldelSe

kino tv præsenteres i samarbejde med:

Hører i den grAd til på første klAsse

koMMende 
indSlag 
på kino tv
-  nikolaj lie kaas om ’dirch’
-  filmfans, musik-
 entusiaster og andre 
 glade mennesker på 
 roskilde festival
-  instruktøren J.J. abrams,
 elle fanning og de andre
 skuespillere fra ’super 8’

se tømmermænd i 
thailand-intervieW 

på din mObil!
læs mere på side 17



En gang i timen
hele natten

fredag og lørdag
Sms afgang til 1990* 

- og se hvornår dit
næste S-tog kører

*Alm. takst. Kræver medlemskab af S-togets gratis fordelsprogram, S-more

Læs mere på dsb.dk/s-tog
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smølferne   ........... s. 39
Familiefilm

larry crOWne   ... s. 40
Komedie / Romantik

dirch   ...................... s. 41
Drama

de satans chefer
   ................................... s. 37
Komedie
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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!

PREMIERE
OVERSIGT

96,8 %

11064 stemmer

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



© Abernes planet: oprindelsen, fox

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

17Juli / August 2011      kino.dk    2D-koDER
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© sony pictures

ybt inde i de tyske skove lever pigen Hanna (Saoirse Ronan) sammen 
med sin far (Eric Bana) - en tidligere CIA-agent, der konstant træner 

sin datter for at gøre hende til den perfekte dræbermaskine. Hannas død-
bringende evner bliver hurtigt sat på en prøve, og snart er hun alene på 
mission i den moderne og ikke mindst fremmede verden, hvor hun både 
konfronteres med en familie på campingtur og aggressive lejemordere.

’Hanna’ er instrueret af Joe Wright, der tidligere har demonstreret sine 
overlegne evner for kærlighedsdramaer med ’Stolthed og Fordom’ (2005) 
og ’Soning’ (2007), som nu prøver kræfter med en iskold action-thriller. 
Saoirse Ronan er kendt for netop ’Soning’ og Peter Jacksons ’The Lovely 
Bones’, Cate Blanchett så vi i ’Robin Hood’ (2010), Eric Bana har bl.a. spillet 
Hulk, og filmens musik er skrevet af Chemical Brothers.

D

ThRIlleR / ACTIOn

land 
USA/Storbritannien/
Tyskland 

prOduktiOnsår 
2011

spilletid 
111 min.

premiere

07-07

Original titel
Hanna

instruktør
Joe Wright

skuespillere 
Saoirse Ronan, 
Eric Bana, Cate 
Blanchett, Tom 
Hollander, Olivia 
Williams, Jason 
Flemyng

hANNA
ung, uskyldig
og dødBringende

77,5 %

153 stemmer
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skAl, skAl ikke?
At være eller ikke være… forelsket

R

D

achels	(Ginnifer	Goodwin)	karriere	kører	på	skinner,	men	man-
den i hendes liv mangler stadig. Drømmefyren (Colin Eggles-

field) var ellers inden for rækkevidde på jurastudierne, lige indtil 
Rachel introducerede ham for sin bedste veninde Darcy (Kate Hud-
son)… og nu skal de giftes. Alligevel erklærer den ellers forlovede 
studiekammerat sin kærlighed til Rachel, der nu skal vælge imellem 
sin egen eller sin venindes lykke. 

Kærlighedsdilemmaet er særdeles klassisk i ’Skal, skal ikke?’, og 
hovedrollerne	-	Ginnifer	Goodwin	og	Kate	Hudson	-	har	masser	af	er-
faring med genren fra film som ’Han er bare ikke vild med dig’ (2009) 
og	’How	to	Lose	a	Guy	in	10	Days’	(2003).

ette er ikke historien om Caroline Wozniacki, selvom filmens 
titelperson Julie (Birgitte Hjort Sørensen) er en ung, fremad-

stormende dansk tennisspiller. Julie forelsker sig i sin træner (Rolf 
Hansen), fordi hun higer efter kærlighed, og fordi hun vil befri sig 
fra de ambitioner, som faderen (Jesper Christensen) har på hendes 
vegne.

’Julie’ er instrueret af Linda Wendel, der debuterede med ’Ballerup 
Boulevard’ i 1986. Hun modtog de russiske filmkritikeres pris på 
Moskvas internationale filmfestival i 2008 for sin seneste film ’One 
Shot’. ’Julie’ er en moderne opdatering af August Strindbergs klas-
siske drama ’Frøken Julie’.

ROMAnTIk / kOMedIe

dRAMA

land USA 

prOduktiOnsår 2011

spilletid 
105 min.

premiere

07-07

land Danmark 

prOduktiOnsår 2011

spilletid 
80 min.

premiere

07-07

Original titel 
Something Borrowed

instruktør 
Luke Greenfield 

skuespillere Ginnifer 
Goodwin, Kate Hudson, Colin 
Egglesfield, John Krasinski

Original titel Julie

instruktør Linda Wendel 

skuespillere 
Birgitte Hjort Sørensen, 
Jesper Christensen, 
Trine Appel, Niels Skousen, 
Rolf Hansen

© sf film

© scanbox

julie
dAnsk film om
ung tennisstJerne

81,5 %

140 stemmer
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© sf film

AdVenTURe

skuespillere Daniel 
Radcliffe, Rupert Grint, 
Emma Watson, Alan 
Rickman, Ralph Fiennes, 
Tom Felton, Jason Isaacs, 
Bonnie Wright, John 
Hurt, Helena Bonham 
Carter, Jim Broadbent 

spilletid 118 min.

premiere

13-06

Original titel
Harry Potter 
and the Deathly 
Hallows: Part 2 

instruktør
David Yates

land 
USA / Storbritan-
nien

prOduktiOnsår 
2011

se traileren lige 
nu på din mObil!
læs mere på side 17 

hArry Potter 
oG DoDs-
reGAlierNe
Del 2 - det endelige opgør

ilmen følger handlingen fra den første del af afslutningen på Harry 
Potter-sagaen. Troldmanden Harry Potter (Daniel Radcliffe) og hans 

venner Ron (Rupert Grint) og Hermione (Emma Watson) står over for deres 
hidtil største opgave, da de skal tilbage til troldmandsskolen Hogwarts, nu 
under ledelse af Severus Snape (Alan Rickman), for at finde og ødelægge 
Voldemorts sidste horcruxes. Men da Voldemort (Ralph Fiennes) bliver be-
kendt med deres mission, starter den endelige kamp.

’Harry Potter og Dødsregalierne - del 2’ er den afsluttende film i den popu-
lære serie, der er baseret på J. K. Rowlings fantasy-bøger. Og populær har 
serien i den grad været - de foregående syv film har tilsammen indspillet 6,3 
mia. dollars. Alt er på spil denne gang, for som profetien om Harry Potter 
og Voldemort lyder: ”den ene må dø for den andens hånd, for ingen af dem 
kan leve, hvis den anden overlever”.  Ud over de allerede nævnte hovedrol-
ler, finder vi Tom Felton, Jason Isaacs, Bonnie Wright, John Hurt, Helena 
Bonham Carter, Emma Thompson, Maggie Smith og Jim Broadbent.

f

96,8 %

11064 stemmeri udvalgte biografer
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hesteN frA toriNo
kompromisløs kunstfilm

B

D

éla Tarrs udfordrende film indledes med en kort fortælling om, 
hvordan filosoffen Friedrich Nietzsche en dag på gaden i Torino 

så en hest blive mishandlet og kastede sig om halsen på den. 

”Ingen ved, hvad der efterfølgende skete med hesten,” konkluderer 
filmens lakoniske fortællerstemme, som dermed sætter historien i 
gang om syv dage i selskab med en fattig bonde og hans datter, hvor 
alt gradvist går i stå omkring dem.

’Hesten fra Torino’ er eftersigende den sidste film af instruktøren 
Béla Tarr, der også stod bag den 450 minutter lange ’Satans tango’ 
fra 1994 og den udfordrende ’Werckmeister Harmonies’ fra 2000. Fil-
men vandt Sølvbjørnen ved Berlin-festivalen i 2011.

e voksne tvillingesøstre Julia og Sara er begge født med en 
lidelse, der med tiden gør dem blinde. Efter Sara har mistet 

synet, findes hun hængt i en kælder. Selvmord mener alle, undtagen 
Julia, der begynder at undersøge sagen nærmere. Langsomt går det 
op for hende, at søsterens død var omringet af mystiske omstæn-
digheder, og at den samme mørke skæbne venter Julia selv. Nu får Ju-
lia travlt med at optrævle mysteriet, for hun er selv begyndt at miste 
sit syn med faretruende fart.

’Julia’s Eyes’ er spansk og et must see for de selvsamme mennesker, 
der sad med koldsved og hvide knoer under 2007s ’Børnehjemmet’. I 
den dobbelte hovedrolle ses den smukke Belén Rueda, der også med-
virkede	i	’Børnehjemmet’.	Ligeledes	har	Guillerme	del	Toro,	instruk-
tøren bag ’Pans Labyrint’, produceret og sørget for, at andre end den 
spansktalende befolkning får del i gyset.

dRAMA

GYSeR

land Ungarn/Frankrig/
Tyskland/Schweiz/USA 

prOduktiOnsår 2011

spilletid 146 min.

premiere

14-07

land Spanien 

prOduktiOnsår 2010

spilletid 112 min.

premiere

21-07

Original titel 
A torinói ló

instruktør 
Béla Tarr 

skuespillere
János Derzsi, Erika Bók, 
Mihály Kormos

Original titel 
Los ojos de Julia

instruktør Guillem Morales 

skuespillere 
Belén Rueda, Lluís Homas, 
Francesc Orella 

© øst for paradis

© miracle film

juliA’s eyes
gys frA Holdet BAg ’BørneHJemmet’
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se traileren lige 
nu på din mObil!
læs mere på side 17

81 %

200 stemmer
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© uip

kOMedIe

land 
USA

prOduktiOnsår 
2011

spilletid 
120 min.

premiere

21-07

Original titel
Bridesmaids

instruktør
Paul Feig

skuespillere 
Kristen Wiig, 
Rose Byrne, 
Maya Rudolph, 
Jon Hamm, 
Chris O’Dowd  

se traileren lige 
nu på din mObil!
læs mere på side 17 

bruDePiGer
tømmermænd for kvinder

nnie (Kristen Wiig) er i midt trediverne og stadig single. Heldigvis er 
hendes bedste veninde siden barndommen, Lillian (Maya Rudolph), 

stadig frisk på at hygge, drikke sig fuld og sludre om Annies uheldige for-
hold til mænd. Men alt ændres pludseligt, der Lillian bliver forlovet og be-
der Annie om at være brudepige samt arrangere brylluppet. For det første 
er Annie ikke synderligt egnet til opgaven, for det næste er Lillians irrite-
rende perfekte kommende svigerinde mere end ivrig for at tage over, og 
sidst er Annie nok ikke helt klar til at miste sin bedste veninde. Kombinatio-
nen bliver tåkrummende katastrofal.

Med ’Brudepiger’ er en ny grovkornet tøsegenre født. Det er nemlig ikke 
længere forbeholdt drengerøve at komme galt af sted, drikke sig i hegnet, 
opføre sig politisk ukorrekt eller opleve diverse grænseoverskridende eska-
pader. Judd Apatow (Knocked Up) har produceret. Jon Hamm fra tv-serien 
’Mad Men’, Chris O’Dowd fra ’The IT Crowd’ (2006) og Rose Bryne fra ’Suns-
hine’ (2007) ses i store biroller.

a

75,2 %

262 stemmer





om Popper (Jim Carrey) er en helt almindelig forretningsmand 
med en usædvanlig, rig og eventyrlysten far, der en dag sender 

ham en særlig gave fra Antarktis. Gaven viser sig at indeholde en ud-
stoppet pingvin, men da Tom vågner næste morgen, er pingvinen spil-
levende og med sig har den fem drilske pingvinvenner. Nu må Tom lære 
at leve med sine nye husdyr. En opgave, der kommer til at udfordre 

Toms normale liv, men samtidig lukker nye eventyr ind i hans tilværelse. 
Det er ikke første gang, Jim Carrey (Fuld af løgn, Bruce den almægtige) 
spiller en almindelig mand, der udsættes for ualmindelige omstændig-
heder. Med ’Poppers pingviner’ er han tilbage i en skør komedie med 
appel til hele familien. Filmen er baseret på Richard og Florence Atwa-
ters klassiske børnebog og kan ses med både dansk og original tale.

t
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© Fox

se traileren lige 
nu på din mObil!
læs mere på side 17

kOMedIe / fAMIlIefIlM

land 
USA

prOduktiOnsår 
2011

spilletid 
95 min.

premiere

28-07

Original titel
Mr. Popper’s 
Penguins 

instruktør
Mark Waters

skuespillere 
Jim Carrey,
Carla Gugino, 
Philip Baker Hall

85,8 %

159 stemmer

PoPPers
PiNGViNer
Jim cArrey Arver pingviner



© 2011 New Line Productions, Inc. Distributed by Warner Home Video. All rights reserved. 

NEW LINE CINEMA PRESENTS  A CONTRAFILM PRODUCTION  A MIKAEL HÅFSTRÖM FILM

ANTHONY HOPKINS  "THE RITE"  COLIN O'DONOGHUE  ALICE BRAGA  WITH CIARÁN HINDS  AND RUTGER HAUER  MUSIC BY ALEX HEFFES  EDITED BY DAVID ROSENBLOOM, A.C.E.

PRODUCTION DESIGNER ANDREW LAWS  DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY BEN DAVIS, B.S.C.  EXECUTIVE PRODUCERS RICHARD BRENER  MERIDETH FINN  ROBERT BERNACCHI
SUGGESTED BY THE BOOK BY MATT BAGLIO  WRITTEN BY MICHAEL PETRONI  PRODUCED BY BEAU FLYNN / TRIPP VINSON  DIRECTED BY MIKAEL HÅFSTRÖM

www.warnerbrosnordic.com

– Lisa Germani, TV GUIDE NETWORK

Anthony Hopkins er i storform i rollen som den dæmoniske 
djævleuddriver. Se den hvis du kunne lide ”Excorcisten.”

- Politiken

BLU-RAY INCLUDES A

BLU-RAY INNEHÅLLER EN

BLU-RAY INNEHÅLLER EN

BLU-RAY INNEHOLDER EKSTRA

BLU-RAY INNEHOLDER EKSTRA

BLU-RAY INDEHOLDER

BLU-RAY INDEHOLDER

BLU-RAY SISÄLTÄÄ DIGITAALISEN K PION

BLU-RAY INCLUDES A
Generic

sweden

Danmark

Norway

Finland

™

™

™

™

™

™

™

™

™

BLU-RAY SISÄLTÄÄ DIGITAALISEN K PION™

BLU-RAY  INDEHOLDER™
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979. En gruppe venner bliver vidne til en togkatastrofe, som de tilfæl-
digt filmer på deres Super 8 kamera, og særligt én af de smadrede tog-

vogne er omgivet af mystik. Da myndighederne tilmed reagerer voldsomt 
på ulykken, og uforklarlige begivenheder begynder at ske, forsøger ven-
nerne at finde frem til sandheden, der gemmer på noget, som ingen nogen-
sinde skulle have opdaget.

’Super 8’ er instrueret og skrevet af J.J. Abrams - manden der opfandt tv-
serierne ’Lost’ og ’Alias’ og senest har instrueret ’Mission: Impossible III’ 
(2006) og ’Star Trek’ (2009). Denne gang kommer inspirationen fra klas-
siske Steven Spielberg-film som ’Nærkontakt af tredje grad’ (1977) og ’E.T.’ 
(1982) tilsat en større portion spænding. ’Super 8’ er desuden produceret af 
selvsamme Spielberg.

1

AdVenTURe / ThRIlleR / SCIenCe fICTIOn

Original titel Super 8

instruktør  J.J. Abrams 

skuespillere 
Elle Fanning, Joel Courtney, Gabriel 
Basso, Ron Eldard, Riley Griffiths, 
Ryan Lee, Zach Mills, Kyle Chandler, 
Noah Emmerich

land USA  

prOduktiOnsår 2011

spilletid 112 min.

premiere

28-07

© UIP

suPer 8
J.J. ABrAms à lA spielBerg

se traileren lige 
nu på din mObil!
læs mere på side 17 

84,9 %

209 stemmer

Interview med 
J.J. Abrams på side 52



a

o

lex (Romain Duris) er en skæg og charmerende professionel 
charlatan, hvis job og speciale er at sabotere andre folks forhold. 

Det er ikke altid kønt, men til gengæld er det sjovt, og Alex har det 
fortrinligt med sin usædvanlige profession. Men da et af hans mål 
viser sig at være den smukke og rodløse Juliette (Vanessa Paradis), 
får det ham til at indse, at den perfekte plan for opbrud ikke nødven-
digvis findes, når der er tale om ægte kærlighed!

’Heartbreaker’ er en fransk, romantisk komedie, og på rollelisten 
finder vi blandt andet Johnny Depps kæreste Vanessa Paradis, som 
er kendt fra ’Elisa’ (1995) og ’Pigen på broen’ (1999). Romain Duris har 
vi senest set i ’Det slag mit hjerte sprang over’ (2005) og ’Molière’ 
(2007).

nkel Boonmee (Thanapat Saisaymar) er dødeligt syg og har valgt 
at tilbringe sine sidste dage på landet omgivet af sine nærm-

este. Til alles overraskelse dukker Boonmees afdøde hustrus genfærd 
op for at tage sig af ham, og hans forsvundne søn vender hjem i en 
ikke-menneskelig form. Boonmee overvejer de mulige årsager til sin 
sygdom og vandrer med sin familie gennem junglen til en mystisk 
bjerggrotte - fødestedet for hans første liv...

’Onkel Boonmee der kan huske sine tidligere liv’ er inspireret af en 
buddhistisk munks bog med beretninger om personer, der kan huske 
deres tidligere liv. Filmen behandler således buddhistiske temaer 
som reinkarnation og åndedyrkelse, minder og død. Det er kunstfilm 
med	 stort	K,	 og	den	modtog	de	prestigefyldte	Gyldne	Palmer	 ved	
Cannes Filmfestivalen i 2010.

ROMAnTIk / kOMedIe

dRAMA

land 
Frankrig 

prOduktiOnsår 2010

spilletid 
105 min.

premiere

28-07

land 
Thailand / Storbritannien / 
Frankrig / Tyskland / 
Spanien / Holland 

prOduktiOnsår 2010

spilletid 114 min.

premiere

04-08

Original titel 
L’arnacoeur

instruktør 
Pascal Chaumeil

skuespillere 
Romain Duris, Vanessa 
Paradis, Julie Farrier, 
Andrew Lincoln

Original titel 
Loon Boonmee releuk chat

instruktør 
Apichatpong Weerasethakul

skuespillere 
Sakda Kaewbuadee, 
Jenjira Pongpas, 
Thanapat Saisaymar
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J.J. ABrAms à lA spielBerg

27

heArtbreAker
frAnsk romAntisk komedie

guldpAlmevinder frA tHAilAnd

© miracle film

© sunrise

oNkel booNmee 
som kAN huske siNe 
tiDliGere liV
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VAerelse 304
dAnske skæBner

P

i

å et hotel i København krydser forskellige menneskers liv hin-
anden. En stewardesse er desperat for et intimt forhold. En im-

migrant er besat af at få hævn. Hotelbestyreren er fortabt i mismod. 
En kone er blevet forladt af sin mand. Og en receptionist har blod 
på hænderne. Folk mødes i de intime hotelværelser, hemmeligheder 
bliver afsløret, og uventede begivenheder samler sig til en historie 
om kærlighed og længsel.

Den	danske	film	’Værelse	304’	tager	arven	op	fra	ensemblefilm	som	
klassikeren	’Grand	Hotel’	(1932)	og	’Four	Rooms’	(1995).	Det	betyder	
mange karakterers skæbne, der vikles ind i hinanden på kryds og 
tværs. På rollelisten finder vi etablerede skuespillere som Stine Sten-
gade (En kærlighedshistorie), David Dencik (Mænd der hader kvin-
der) og Trine Dyrholm (Hævnen). Det er Birgitte Stærmoses debut 
som spillefilmsinstruktør.

fortvivlelse over at miste sin kone beslutter en ung mand (Pio 
Marmaï) sig for at hævne tabet ved at kidnappe den læge (Kristin 

Scott Thomas), han holder ansvarlig for sin hustrus død. Men mod 
alle forventninger knyttes der stærke bånd mellem de to, og efter 
hun på et tidspunkt har held til at undslippe, beslutter hun sig for at 
opsøge sin kidnapper igen.

Dramaet ’I dine hænder’ har den fransk-engelske skuespillerinde 
Kristin Scott Thomas i hovedrollen. Hun er kendt fra både sidste års 
’De kaldte hende Sarah’, John Lennon-filmen ’Nowhere Boy’ (2009), 
den franske ’Jeg har elsket dig så længe’ (2008) og 90er-klassikeren 
’Den engelske patient’ (1996). 

dRAMA

dRAMA

land Danmark 

prOduktiOnsår 2011

spilletid 
88 min.

premiere

04-08

land 
Frankrig

prOduktiOnsår 
2010

spilletid 81 min.

premiere

04-08

Original titel 
Værelse 304

instruktør 
Birgitte Stærmose

skuespillere 
Mikael Birkkjær, Stine Stengade, 
David Dencik, Trine Dyrholm

Original titel 
Contre toi

instruktør 
Lola Doillon

skuespillere 
Kristin Scott Thomas, 
Pio Marmaï, Jean-Philippe 
Écoffey, Marie-Sohna Conda

i DiNe 
hAeNDer
frAnsk drAmA med 
kristin scott tHomAs

© sf film

© miracle
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aderaceren Lynet McQueen og hans bedste ven, kranbilen Bumle, er 
tilbage i Pixars fortsættelse til animationsfilmen ’Biler’ fra 2006. Den-

ne gang kører de udenlands for at deltage i det første Verdens Grand Prix 
nogensinde, hvor verdens hurtigste bil skal kåres. Vejen til mesterskabet er 
selvfølgelig fyldt med huller, afveje og omveje, da Bumle både forsøger at 
hjælpe Lynet og holde styr på en tophemmelig spionmission.

De originale stemmer leveres atter af Owen 
Wilson og Larry the Cable Guy som McQue-
en og Bumle, mens Michael Caine, Jason 
Isaacs og Emily Mortimer er nye på rolle-
listen. De danske stemmer står David Owe (McQueen) og Lars Hjortshøj 
(Bumle) for, og Henrik Prip og Stine Stengade træder til som spionbiler. 

g

biler 2
fortsættelsen til 
pixArs AnimAtionsfilm 

AnIMATIOn /
fAMIlIefIlM 

Original titel
Cars 2

instruktør 
John Lasseter, 
Brad Lewis

danske stemmer 
David Owe, Lars 
Hjortshøj, Henrik 
Prip, Stine Stengade

land USA 

prOduktiOnsår 
2011

spilletid 113 min.

premiere

04-08

© Disney

88,5 %

2551 stemmer

i udvalgte biografer

Læs mere om 
Pixar på side 54

se traileren lige 
nu på din mObil!
læs mere på side 17 
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© fox

orskeren Will Rodman (James Franco) har udarbejdet et banebrydende 
medikament, der får uoverskuelige konsekvenser for menneskeheden. 

Forsøgsaben Caesar (Andy Serkis) har ved hjælp af medikamentet opnået su-
perintelligens, men en dag gør Caesar oprør. Den superintelligente abe bliver 
nu leder af en ny race, der lægger komplicerede planer om revolution, hævn 
for menneskehedens svigt samt altoverskyggende dominans på jorden. 

’Abernes Planet: Oprindelsen’ er forhistorien til hele Abernes Planet-univer-
set, der på basis af Pierre Boulles roman (1963) blev til i alt seks spillefilm 
(1968-2001), en tv-serie og diverse tegneserier. I denne nye version har visual 
effects-holdet bag ’Avatar’ skabt CGI-effekter, så aberne kan udtrykke sig 
mere detaljeret end førhen set i serien. Udover Franco og Serkis er Freida 
Pinto fra ’Slumdog Millionaire’ (2008) og Tom Felton (Draco Malfoy fra Harry 
Potter-sagaen) på rollelisten.

f

SCIenCe fICTIOn / ACTIOn 

land 
USA 

prOduktiOnsår 
2011

spilletid 
Afventer

premiere

04-08

Original titel
Rise of the Planet 
of the Apes 

instruktør
Rupert Wyatt

skuespillere 
James Franco, 
Andy Serkis, Freida 
Pinto, Tom Felton, 
Brian Cox, 
John Lithgow 

se traileren lige 
nu på din mObil!
læs mere på side 17 

AberNes 
PlANet: 
oPriNDelseN
forHistorien til 
de klAssiske science
fiction-film

79,5 %

69 stemmer
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© scanbox

orfatterspiren Gil (Owen Wilson) er på bryllupsforberedende rejse i 
Paris med sin forlovede Inez (Rachel McAdams), og hendes stokkon-

servative forældre. Mens mor og datter går shop amok i latinerkvarterets 
antikbutikker, og svigerfar fnyser af fransk udenrigspolitik, begiver Gil sig 
ud på et frydefuldt notalgitrip, der består af lige dele romantik og magi. 
Ud på natten møder Gil den smukke muse Adriana (Marion Cotillard), der 
præsenterer ham for en perlerække af inspirerende kunstnere og litterater. 
Gils forfatterdrømme bryder ud i fuldt flor, og det står lysende klart, at han 
umuligt kan vende tilbage til sit tidligere liv. For når det er midnat i Paris, 
kan alting ske.

Woody Allen er et klenodie i filmkunstens verden. Han har instrueret 43 
spillefilm siden debuten ’What’s Up, Tiger Lily?’ i 1966, og senest stod han 
bag ’Vicky Cristina Barcelona’ (2008), ’Whatever Works’ (2009) og ’You Will 
Meet a Tall Dark Stranger’ (2010). Owen Wilson er mest kendt fra komedier 
som ’Starsky & Hutch’ (2004), og Rachel McAdams kunne vi se i ’Sherlock 
Holmes’ (2009). Endelig er Michael Sheen (The Queen), Adrien Brody (Pia-
nisten), Kathy Bates (Rundt om Schmidt) og den franske førstedame Carla 
Bruni med i birollerne.

f

kOMedIe / ROMAnTIk

land 
Spanien / USA

prOduktiOnsår 
2011

spilletid 
100 min.

premiere

11-08

miDNiGht 
iN PAris
nyt romAntisk eventyr 
Af woody Allen
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Original titel
Midnight in Paris 

instruktør
Woody Allen

skuespillere 
Owen Wilson, Rachel 
McAdams, Marion 
Cotillard, Michael 
Sheen, Léa Seydoux, 
Adrien Brody, Tom 
Hiddleston, Kathy 
Bates, Carla Bruni

Læs interview med 
Woody Allen på side 12

se traileren lige 
nu på din mObil!
læs mere på side 17 

81,4 %

77 stemmer
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jeNseN
& jeNseN
dusørJægere på mission 

år 2019 er finanskrisen kun blevet værre. Alt forfalder og koster for 
mange penge, og for at gøre ondt værre har Hells Angels overtaget 

politiets opgaver, imens landet er styret af Danmarksbanken. Til gengæld 
har arbejdsløsheden og kriminaliteten åbnet for et nyt job i Danmark: Du-
sørjægeren. Her kommer brødrene Bjarne og Jimmy Jensen ind i billedet, 
der kaster sig over det grusomme erhverv for at slippe ud af deres gæld 
til blodtørstige kreditorer. Desværre er deres første opgave én af Europas 
mest eftersøgte forbrydere med CIA-agenter, våbenglade vandaler fra Va-
tikanet og en meget kælen ged til følge.

Jensen & Jensen’, der blander actionkomedie og animation, har bl.a. stem-
mer af. Filmen har bl.a. stemmer af Mick Øgendahl (Alle for én), Nicolas 
Bro (Adams æbler), Christina Sederqvist (Winnie & Karina) og rapperen 
Jokeren. Den er instrueret af Craig Frank, der var medinstruktør på ’Rejsen 
til Saturn’ (2008).
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© sf film

i

AnIMATIOn / ACTIOn /kOMedIe

Original titel
Jensen & Jensen

instruktør Craig Frank

stemmer 
Mick Øgendahl, Nicolas Bro, Jokeren, 
Bodil Jørgensen, Simon Jul Jørgensen, 
Christina Sederqvist, Christine Exner, 
Troels Malling

land Danamrk  

prOduktiOnsår 2011

spilletid 85 min.

premiere

11-08

se traileren lige 
nu på din mObil!
læs mere på side 17 

83 %

56 stemmer



teve Rogers (Chris Evans fra ’Fantastic Four’) erklæres uegnet til det 
amerikanske militær under 2. Verdenskrig, og den unge splejsede 

mand må mod sin vilje droppe kampen mod nazisterne. Men håbet melder 
sig i form af et tophemmeligt forskningsprogram, der forvandler Steve Ro-
gers til supersoldaten Captain America udstyret med et særdeles effektivt 
skjold. I horisonten lurer dog den onde Red Skull (Hugo Weaving), der bli-
ver Captain Americas dødsfjende.

Marvels Captain America er én af de mest populære superhelte nogen-
sinde.  Første nummer af tegneserien udkom i 1941 (før angrebet på Pearl 
Harbour), hvor Captain America på forsiden knock-outer Adolf Hitler, og 
tegneserien solgte en million eksemplarer. Den stort anlagte filmatisering 
med Chris Evans i titelrollen har også Hugo Weaving (The Matrix), Tommy 
Lee Jones (Men in Black) og Hayley Atwell (The Dutchess) på rollelisten.

s

se traileren lige 
nu på din mObil!
læs mere på side 17 

CAPtAiN
AmeriCA:
the first AVeNGer
sommerens største superHelt
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© uip

ACTIOn / AdVenTURe

land 
USA

prOduktiOnsår 
2011

spilletid 
Afventer

premiere

11-08

Original titel
Captain America: 
The First Avenger

instruktør
Joe Johnston

skuespillere 
Chris Evans, Hugo 
Weaving, Stanley 
Tucci, Tommy Lee 
Jones, Hayley Atwell, 
Dominic Cooper, 
Carla Bruni

87,4 %

236 stemmer i udvalgte biografer
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skAebNeNs NumeroloGi

CoNAN
o’brieN 
CAN’t
stoP

tyrkisk drAmA

stAnd-up-stJernen 
på tour

t

E

re vidt fremmede mennesker kæmper om den samme taske, 
der er fyldt med penge. Nok penge til at gøre enhver persons 

lykke og i de kaotiske gader i millionbyen Istanbul søger alle efter 
den kostbare genstand. Den, der får taskens indhold, bliver økono-
misk uafhængig, men hvem får den? Og er besiddelsen af tasken rent 
held, er den er svaret på alle ens bønner, eller er det hele en del af en 
forudbestemt plan?

Som titlen antyder, handler filmen om, at der er et numerisk system 
bag alt, hvad der sker, og intet er overlagt til tilfældigheder. Det plot-
fokus har forskellige filmfestivaler taget godt imod, og ’Skæbnens 
numerologi’ blev vist som en del af det officielle program på Toronto 
Film Festival i 2010. Den tyrkiske film har desuden vundet to priser på 
Palm	Springs	 International	Film	Festival	og	Antalya	Golden	Orange	
Film Festival.

fter sin meget omtalte afsked med tv-stationen NBC, hvor han 
var vært for ’The Tonight Show’ efter Jay Leno, begav talkshow-

værten Conan O’Brien sig ud på en turné, som sendte ham rundt til 
32	forskellige	scener	i	USA.	Hans	kontrakt	forbød	ham	at	optræde	på	
tv, men turnéen bestående af store doser komisk stand-up krydret 
med skøre musikalske indslag, hjalp ham med at genskabe kontakten 
med sine mange fans og udfylde det tomrum, som opstod i ham efter 
bruddet med tv. 

Instruktøren Rodman Flander står bl.a. bag tv-episoder af ’Dawson’s 
Creek’,	 ’Vi	 bli’r	 i	 familien’,	 ’Gilmore	Girls’	 og	 ’Ugly	Betty’.	 I	 ’Conan	
O’Brien Can’t Stop’ følger han komikeren på hans ’Legally Prohibited 
From Being Funny on Television Tour’. Turnéen byder på gæsteop-
trædener af bl.a. Jim Carrey og Jon Stewart.

dRAMA

dOkUMenTAR

land Tyrkiet 

prOduktiOnsår 2011o

spilletid 81 min.

premiere

18-08

land
USA 

prOduktiOnsår 
2011

spilletid 
89 min.

premiere

18-08

Original titel 40 

instruktør Emre Sahin

medvirkende 
Ntare Guma 
Mbaho Mwine,
Deniz Cakir, Ali Atay

Original titel 
Conan O’Brien Can’t Stop 

instruktør 
Rodman Flender

medvirkende 
Conan O’Brien, 
Andy Richter,
 Jon Stewart, Jim Carrey

© miracle film

© miracle film
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villingerne Jeanne og Simons mor, Nawal (Lubna Azabal), er netop 
død, og da hendes testamente læses højt, får de sig ikke bare én men 

to store overraskelser. Moderen har nemlig et højst besynderligt ønske 
fra graven. Tvillingerne skal aflevere to forseglede breve - et til den far de 
troede var død og et til den bror, de ikke anede eksisterede. Jeanne rejser 
derfor til Mellemøsten for at grave i moderens ukendte fortid og begynder 

langsomt at forstå, hvorfor Nawal var så kompliceret et menneske.
Den canadiske ’Nawals hemmelighed’ er en skæbnefortælling om dybt had 
og grænseløs kærlighed. Filmen dystede imod Susanne Biers Hævnen’ om 
dette års Oscar for bedste udenlandske film. Instruktøren Denis Villeneuve 
har tidligere vundet talrigepriser for dramaet ’Maelström’ (2000).

t

NAWAls 
hemmeliGheD
oscAr-nomineret generAtions-drAmA 

dRAMA

land Canada 

prOduktiOnsår 2010

spilletid 130 min.

premiere

18-08

Original titel Incendies

instruktør Denis Villeneuve

skuespillere 
Lubna Azabal, Mélissa 
Désormeaux-Poulin, Maxim 
Gaudette, Rémy Girard 

© Scanbox

skAebNeNs NumeroloGi
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al Jordan (Ryan Reynolds) er en selvsikker testpilot, der naturligvis 
aldrig havde drømt om at blive en del af universets beskyttere. Men 

da en ny fjende, Parallax, truer med at ødelægge magtbalancen i universet, 
lægges Jordens skæbne pludselig i hænderne på det første menneske, der 
nogen sinde er blevet udvalgt til The Green Lantern Corps – en intergalak-
tisk elitestyrke der i århundreder har opretholdt den kosmiske orden. Hal 
Jordan må nu oplæres i korpset og kontrollere den medfølgende kraftring 
for at forhindre altings undergang.

’Green Lantern’ er den første filmatisering nogensinde af DC Comics’ su-
perhelt, der siden 1940 har eksisteret i tegneserier i forskellige udgaver. 
Filmen (med et enormt budget på omkring 200 millioner dollars) er instrue-
ret af den garvede instruktør Martin Campbell, der står bag actionfilm som 
’The Mask of Zorro’, ’Casino Royale’ og ’Edge of Darkness’. Ryan Reynolds er 
kendt fra komedier som ’Helst sikkert, måske’ (2008) og den mere alvorlige 
’Buried’ (2010).

h

AdVenTURe / ACTIOn / 
SCIenCe fICTIOn

land 
USA 

prOduktiOnsår 
2011

spilletid 
105 min.

premiere

18-08

Original titel
Green Lantern

instruktør
Martin Campbell

skuespillere 
Ryan Reynolds, 
Blake Lively, 
Peter Saarsgaard, 
Mark Strong, 
Temuera Morrison

se traileren lige 
nu på din mObil!
læs mere på side 17 
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GreeN 
lANterN
no evil sHAll escApe my sigHt!

87,6 %

270 stemmer

i udvalgte biografer

Læs mere om 
Blake Lively på side 10
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CoNAN the 
bArbAriAN
den legendAriske BArBAr vender tilBAge

ACTIOn / AdVenTURe

Original titel Conan the Barbarian 

instruktør Marcus Nispel

skuespillere 
Jason Momoa, Rose McGowan, 
Stephen Lang, Ron Pearlman

land USA 

prOduktiOnsår 2011

spilletid Afventer

premiere

18-08

© uip

ægtig, muskuløs og manisk. Den 
barbariske kriger Conan er det 

hele, når han er ude for at hævne sin 
fars død og nedslagtningen af hans  
landsby Cimmerias beboere. Hans 
hævntogt fører ham til kampe mod 
kæmpemæssige rivaler, glubske mon-
stre og umulige odds, mens det går op 
for ham, at han er den eneste, der kan 
redde landet Hyboria fra undergang.

’Conan the Barbarian’ er baseret på en 
bogserie af Robert E. Howard, som også 
blev filmatiseret med Arnold Schwarze-
negger i 1982 og 1984. Derudover er der 
lavet tegneserier, tv-programmer og 
computerspil med karakteren, der i den 
nye film spilles af Jason Momoa (tv-seri-
erne ’Baywatch’ og ’Stargate: Atlantis’). 
Derudover finder vi Rose McGowan 
(Planet Terror) og Ron Pearlman (Hell-
boy) på filmens rolleliste.

M

se traileren lige 
nu på din mObil!
læs mere på side 17  

i udvalgte biografer



obby Fischer var indbegrebet af både geni og gal mand og af mange 
regnet som den bedste skakspiller gennem tiderne. Myten om Fischer 

står stærkere end om nogen anden mester i skakhistorien. Han spillede al-
drig et turneringsparti, mens han sad tre år på VM-tronen, fordi han ikke 
kunne enes med skakforbundet, og siden lagde han sig ud med hårde ver-
bale angreb mod jøder og det USA, han i en ung alder havde forladt. 

Liz Garbus’ dokumentarfilm ’Bobby Fischer Against the World’ er den bi-
zarre historie om skakgeniet og enspænderen. Filmen kobler klip fra især 
VM-matchen mod russiske Spasskij i 1972 med interviews med andre skak-
spillere og folk, som kendte ham og forsøger herved at forklare de psyko-
logiske mekanismer, der i én og samme person skabte genialitet og en ag-
gressiv mistro.

B
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© Miracle Film

bobby 
fisCher 
AGAiNst 
the WorlD
dokumentAr om verdens 
største skAkgeni

i

dOkUMenTAR

Original titel 
Bobby Fischer 
Against the World

instruktør 
Liz Garbus

medvirkende 
Bobby Fischer

land 
Storbritannien / USA / Island 

prOduktiOnsår 
2011

spilletid 
90 min

premiere

25-08 
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mølfer er blot tre æbler høje og bor i en magisk verden i paddehat-
teformede huse. Hver smølf har et særligt karaktertræk fra gammel, 

stæk, doven til (og dette er helt særligt) at være en pige. Da den onde trold-
mand Gargamel (Hank Azaria) jager smølferne ud af deres landsby, havner 
de i menneskernes verden - midt i New York - og må prøve at finde en sikker 
vej hjem.

Johnny Reimer var med til at gøre de små blå smølfer populære herhjemme 
i 70erne. Oprindeligt er 'Smølferne' (Les Schtroumpfs) en tegneserie fra 
1958 tegnet af belgiske Pierre Culliford (også kendt som Peyo). Filmen er 
den første filmatisering af figurerne, der blander live action og animation, 
som man kender det fra ’Alvin og de frække jordegern’. 

s

fAMIlIefIlM

land USA 

prOduktiOnsår 2011

spilletid Afventer

premiere

25-08

Original titel The Smurfs 

instruktør Raja Gosnell

skuespillere 
Neil Patrick Harris, 
Anton Yelchin, Katy Perry, 
George Lopez, Hank Azaria  

© Sony

se traileren lige 
nu på din mObil!
læs mere på side 17 

smolferNe
de Blå væsner indtAger filmen

78,2 %

142 stemmer

i udvalgte biografer

Læs mere om 
’Smølferne’ på side 56
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© sf film

arry Crowne er en elskværdig og venlig fyr, 
der har arbejdet som førende teamleder i 

et stort firma siden sin tid i søværnet. Nu er han 
blevet fyret og har svært ved at betale sine reg-
ninger. Derfor vender han tilbage til sit lokale 
college for at starte forfra i tilværelsen. Her bli-
ver han forelsket i sin lærer (Julia Roberts), som 
har mistet lige så meget passion for sin undervis-
ning, som hun har for sin mand. Den nedtrykte 
mand finder herefter ud af, at mens alt vigtigt 
synes at have passeret revy, kan livet på ny vise 
sig fra sin gode side.

‘Larry Crowne’ er Tom Hanks’ anden spillefilm 
som instruktør efter ’That Thing You Do’ (1996), 
og han spiller selv titelrollen. Som skuespiller 
har han vundet to Oscars (for ’Philadelphia’ og 
’Forrest Gump’), og han har spillet med i både 
komedier (Big) og mere voldsomme film (Saving 
Private Ryan). Med sig har han superstjernen Ju-
lia Roberts, der er ekspert i romantiske komedier 
med film som ’Pretty Woman’ (1990), ’Notting 
Hill’ (1999) og ’Spis bed elsk’ (2010) på cv’et.

L

kOMedIe / ROMAnTIk

land 
USA 

prOduktiOnsår 
2011

spilletid 
99 min.

premiere

25-08

Original titel
Larry Crowne 

instruktør
Tom Hanks

skuespillere 
Julia Roberts, 
Tom Hanks, 
Bryan Cranston, 
Rami Malek

lArry 
CroWNe 
tom HAnks og 
JuliA roBerts i 
romAntisk komedie
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ed ét blik og én enkelt replik har Dirch Passer publikum i sin hule 
hånd, og sammen med sin makker, sin sjæle ven og åndelige bror, 

Kjeld Petersen, er han på toppen af verden. Alt, hvad Dirch nogensinde har 
drømt om, er virkelighed, han og Kjeld nyder livet som berømtheder til 
fulde. Endeløse byture, letlevende damer og konstant arbejde. Men i kulis-
serne lurer dæmonerne. Sceneskræk, druk, jalousi og spirende ambitioner 
om seriøse roller kaster skygger i de to komikeres venskab, og den kon-

fliktsky, generte Dirch Passer må tage sit eget liv i egne skrøbelige hænder.
Nikolaj Lie Kaas (Engle & Dæmoner) har titelrollen som Danmarks største 
komiker gennem tiden, og Lars Ranthe (Adams æble) spiller makkeren 
Kjeld Petersen i selskab med bl.a. Lars Brygmann (Rembrandt) som Stig 
Lommer, Morten Kirkskov (Brødre) som Ove Sprogøe og Martin Buch (tv-
serien ’Normalerweize’) som Preben Kaas. Martin Zandvliet (Applaus) har 
instrueret.

M

dRAMA

Original titel Dirch

instruktør Martin Zandvliet

skuespillere 
Nikolaj Lie Kaas, Lars Ranthe, Lars 
Brygmann, Julie Zangenberg, Morten 
Kirkskov, Martin Buch, Laura Bro, 
Laura Christensen

land Danmark  

prOduktiOnsår 2011

spilletid Afventer

premiere

25-08

© Nordisk Film

DirCh
mAnden BAg komikeren

se traileren lige 
nu på din mObil!
læs mere på side 17

85,4 %

297 stemmer

Læs interview med
 Nikolaj Lie Kaas på side 44
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kOMedIe

land USA 

prOduktiOnsår 
2011

spilletid 
Ukendt

premiere

25-08

Original titel
Horrible Bosses

instruktør Seth Gordon

skuespillere 
Jennifer Aniston, Jason 
Bateman, Charlie Day, 
Jason Sudeikis, Colin Farrell, 
Jamie Foxx, Kevin Spacey, 
Donald Sutherland

De sAtANs 
Chefer
for Alle dem med cHefer…

en ene chef er en psykopat (Kevin Spacey), den anden er en maneater 
(Jennifer Aniston) og den tredje er en decideret stodder (Colin Far-

rell). Nick, Kurt og Dale hader af gode grunde deres respektive chefer, og 
tænker kun på at gøre hver dag mest mulig uudholdelig for deres arbejds-
givere. De tre venner udtænker derfor en kompliceret men idiotsikker plan, 
der skal skaffe dem af med deres rædselsfulde overordnede.

Seth Gordon (Four Christmases) har instrueret den stjernespækkede ko-
medie om at blive urimeligt behandlet på arbejdspladsen - og gøre noget 
rigeligt drastisk ved problemet! Kevin Spacey har vundet to Oscars for ’The 
Usual Suspects’ (1995) og ’American Beauty’ (1999), Colin Farrell vandt en 
Golden Globe for ’In Bruges’ (2008), og Jamie Foxx fik en Oscar for ’Ray’ 
(2004). Derudover ses Jennifer Aniston (Venner), Jason Bateman (Paul) og 
Jason Sudeikis (Alt tilladt) i de øvrige roller. 

D

se traileren lige 
nu på din mObil!
læs mere på side 17 



 ViND 
‘the rite’ 
På blu-rAytm

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

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

kino a
kino b
kino c
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svaret skal være 
modtaget senest den 5. 
august 2011 kl. 12:00

’the rite’ er en thriller-gyser, der 
handler om den unge michael, der 
er ved at uddanne sig til præst i usa. 
michael har svært ved at finde troen, så 
hans underviser og mentor, fader matthew, 
vælger at sende ham til rom for at blive uddannet 
eksorcist. her kommer han i lære hos den erfarne, men utraditionelle 
fader lucas. i anledning af filmens release på dvd, blu-ray™ og On 
demand den 12. juli udlodder vi 5 x blu-ray™. deltag i konkurrencen 
ed at svare på følgende spørgsmål: 

hviLkEn skUEsPiLLER sPiLLER 
RoLLEn soM faDER LUcas?
 

a) anthony hopkins     b) paul bettany     c) tony bentley

ViND fribilletter 
sAmt merChANDise 
til ’biler 2’!
lynet mcQueen er tilbage i biografen den 4. august, og vi 
udlodder 10 x 2 fribilletter til filmen samt 10 cars-puslespil. 
deltag i konkurrencen ved at svare på følgende spørgsmål:
 

hvoRnåR havDE DEn føRstE 
’caRs’ fiLM PREMiERE?
 

d)1998     e) 2001     f) 2006
  
svaret skal være modtaget senest den 5. august 2011 kl. 12:00

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

kino d
kino e
kino f

© 2011 New Line Productions, Inc. Distributed by Warner Home Video. All rights reserved. 



n vandrehistorie blandt skuespillere fortæller om et manuskript til en 
Dirch Passer-film. I manuskriptet står helt simpelt: ”Dirch kommer ind 

ad døren og gør noget sjovt”. Historien - sand eller ej - afslører den ikoniske 
status komikeren Dirch Hartvig Passer besidder i den danske mentalitet. 
Blandt branchefolk såvel som hos publikum. Derfor var det også med en 
blanding af skræk og stor entusiasme, at Nikolaj Lie Kaas - en af nyere tids 
mest populære danske skuespillere - takkede ja til at portrættere legenden 
på film. ”Jeg anede ikke, jeg ville spille den rolle, før rollen kom til mig. Men 
da den kom, var det bare ’selvfølgelig’!” siger en tilbagelænet Kaas en varm 
sommerdag på besøg hos kino.dk.  
Kaas er som arbejdende skuespiller så privilegeret, at han ikke behøver op-
søge roller selv. Han tog det dog som en kæmpe kompliment bare at få 
tilbudt rollen. ”Jeg var ude hos producenten og sad der med smørrebrød og 
hele bodega-pakken, da jeg så manuskriptet med titlen ’Dirch’ foran mig på 
bordet og tænkte ”yes!” Så tog jeg det med hjem, læste det og så tænkte 
jeg ”pis!” Det var ikke særlig godt. Men de vidste det jo allerede selv, så det 
blev skrevet om, og da jeg fik det igen, var det som at læse en helt anden 
historie. Det var skidegodt!” fortæller Kaas, der også indrømmer, at han fik 
koldsved på panden i det øjeblik, han indså, at opgaven var hans. 

KOLLEGAERNE SAGDE ”AV”! 

I ’Dirch’ møder vi Dirch Passer i trediverne og på toppen af sin karriere pga. 
utallige film og et frugtbart revysamarbejde med sjæle vennen Kjeld Pe-
tersen. Det vilde byliv og det endeløse arbejde tærer på den generte og 
følsomme mand, der brændende ønsker at skifte metier fra komiker til dra-
matisk skuespiller. Selvom filmen følger Passer gennem flere årtier, er dens 
primære fokus forholdet til Kjeld Petersen, og ifølge Kaas var det dette fo-
kus, der gjorde ham forelsket i et ellers ret umuligt projekt. At portrættere 
et ægte menneske kommer nemlig med udfordringer, men når det drejer 
sig om et ægte Danmarksklenodie, kan udfordringerne måles på et helt 
andet niveau. ”Alt var en udfordring. Hver gang jeg trak vejret, var det en 
udfordring. Det var en udfordring at sige ja. Det er jo et ’no go’ bare at lave 
denne her film. Hver gang jeg fortalte det til venner, sagde de ”Nå,” og kol-
legaerne sagde ”Av!” griner Kaas, der uden at blinke kalder Dirch Passer for 
et geni i verdensklasse.  
”Jeg har aldrig drømt om at spille Hamlet. Man kan faktisk sige, at Dirch er 
min Hamlet. Og som de fleste ved, så får man ikke tilbudt Hamlet to gange. 
Det er det samme med Dirch Passer,” lyder det fra Kaas, der dermed åbner 
op for spørgsmålet, man normalt ikke stiller en 38-årig skuespiller midt i sin 
karriere: Er Dirch hans livs rolle? ”Det er den! Men jeg kan kun sige, at det 
er mit livs rolle indtil nu,” lyder svaret.

HUSVENNEN DIRCH PASSER  

Nikolajs far, Preben Kaas, var idémanden bag klassiske Passer-sketches som 
’Hoppegyngen’. Derfor er det ingen hemmelighed, at Passer faktisk kendte 
den spæde Nikolaj Lie Kaas. Men kan Kaas huske manden selv? ”Dirch er 
gået og kommet i vores hjem. Jeg har mange billeder, hvor han holder mig, 
men jeg har ikke et rigtig forhold til manden. Han var bare én af en masse 
mennesker, der åndede alkohol ned i ansigtet på mig… ligesom alle andre i 
min barndom”, fortæller Kaas halvt spøgende. Alligevel bidrager den fami-
liære forbindelse med en personlig dimension til Kaas’ præstation og uden 
tvivl hos de indviede blandt publikum. 

Ifølge Kaas selv dannede de personlige relationer ikke grundlag for, at han 
fik rollen. Og en stor mængde research var stadig nødvendig. ”Jeg resear-
chede meningsløst meget og blev lidt filmholdets leksikon. Det er vigtigt 
for mig, at man er ærlig overfor manden, så jeg læste alt og snakkede med 
de gamle kærester og hans børn”, siger Kaas, der også ofte fik den menige 
mands holdning at høre: ”Alle taxachauffører kendte ham pisse godt. Det 
er det samme med min far. Alle har også altid skulle fortælle mig, hvordan 
min far var. Man lærer til sidst at genkende sandheden.” Den dybdegående 
research betød tilmed, at Kaas enkelte gange kom i vejen for instruktøren, 
Martin Zandvliet, der søgte konflikterne i Passers liv: ”Dirch var sindssygt 
konfliktsky. Han sagde aldrig et ondt ord til nogen. Jeg har kun hørt om få 
udfald. Dengang han smed en kage i hovedet på journalisten Mugge og et 
par episoder på barer, når han var fuld. Men det er det!”  

Kjeld Petersen var langt mere temperamentsfuld. Kaas og Lars Ranthe, der 
spiller Petersen, måtte indgå i et nært samarbejde for at kunne skildre den 
legendariske kemi og særlige pingpong, der på godt og ondt kendetegnede 
duoen. ”Jeg kendte ikke Lars særlig godt, men vi havde to måneder til at 
finde hinanden, melodien og den kemi, der kan være så svær at spille. Gen-
nem leg, hygge og masser af arbejde nåede vi dertil, hvor man ved, at den 
anden bare har ens røv,” fortæller Kaas, der desuden peger på Ranthe som 
én af de største fornøjelser ved projektet. Men hvad var det egentlig Kjeld 
og Dirch betød for hinanden? Kaas har tydeligvis allerede spekuleret over 
sagen: ”Jeg har haft det sådan, og det har mange, at når man er ung, er der 
én ven der ligesom er med til at tegne ens ungdom. Det er et ubetinget 
kærlighedsforhold og har åbenbart en meget kort levetid, da det desværre 
næsten altid forsvinder med tiden. Når folk så bliver gamle, er det ofte den 
tid, de husker, som der, man levede mest.”  

E
oRD: stinE tEgLgaaRD

Min version er jo altid 
bare en sørgelig kopi.
Jeg kan aldrig ramme 
Dirch. Han er større, 
end man kan kopiere 
sig til"
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Nikolaj Lie Kaas har kastet sig over at portrættere 
komikerlegenden Dirch Passer i den sommer-
aktuelle ’Dirch’. En rolle der ifølge ham selv 
er øretævernes holdeplads, af mange årsager 
var en voldsom oplevelse, og som ganske vel 
kan gå hen og blive hans livs rolle.
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"Dirch
er min 

hamlet"
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På KNIVSæGGEN AF LIVET
På trods af Passers morsomme profession er filmen ’Dirch’ mest af alt en tragedie i sin skildring af 
kunstnerens selvdestruktive natur. Kaas er selv vokset op med en far, der morede hele nationen, 
men selv valgte at tage sit eget liv.  Måske derfor har Kaas en forståelse for den uadskillelige bin-
ding mellem komik og smerte: ”Store komikere lever på knivsæggen af livet. Almindeligt sunde 
mennesker kan erkende, at lykken er konstant. De lever fint med både ups and downs. Men som fx 
alkoholiker lever man stærk og vil have alt ud af livet. De oplever højder og dybder, som ingen andre 
kommer til at opleve. Det er dejligt dramatisk at se på, og giver publikum mulighed for at opleve 
temperament og følelser, de normalt ikke oplever, men det bedste alternativ er der i midten,” sam-
menfatter Kaas.

Et gennemgående spørgsmål i filmen lyder: Hvorfor elsker folk Dirch Passer? Kaas byder ind: ”Fordi 
han har det hele! Han har tøserne, fordi han er sårbar og besidder en charme, som jeg egentlig aldrig 
har tænkt over, måske fordi jeg er mand. Han er bamset, har et vildt ansigt og smukke øjne. Han 
har en vild mimik, stor sans for kropslighed og leverer en fantastisk replik,” opremser Kaas, før han 
fortsætter: ”Dirch har lavet over 100 film, og størstedelen er noget værre lort. Men ligesom med 
Ove Sprogøe, så bliver alting rart, når han er på. Så er far i huset. Så kan det ikke gå galt. Så er det 
ikke helt meningsløst.” 
Er Kaas selv en sjov mand? ”Som person? Jeg har ikke funny bones som Dirch Passer, og det er nok 
derfor, jeg får tilbudt både komedie og drama. Jeg hader, når humor er forceret. Min humor privat 
er mere nicheagtig end Dirchs folkelige stil. Men det svarer jo til at spørge en mand, om han er god 
til at køre bil. Det får du aldrig en mand til at sige, at han ikke er,” siger Kaas, der aldrig havde inten-
tionen om at være ligeså morsom som Passer: ”Min version er jo altid bare en sørgelig kopi. Jeg kan 
aldrig ramme Dirch. Han er større, end man kan kopiere sig til.” 

Vi giver et 
ærligt billede. 
Hårdt måske, 
men ærligt!
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nikolaj lie kaaS:

- født 22. maj, 1973. 
 forældrene var preben kaas
 og Anne marie lie

-  uddannet på statens 
 teaterskole i 1998

- debuterede i søren kragh- 
 Jacobsens ’drengene fra sankt 
 petri’ (1991)

- er den eneste, der har vundet  
 en Bodil og en robert, før han  
 fyldte 30

-  Blev udråbt til shooting star 
 i Berlin i 2003

-  Har medvirket i over 40 
 spillefilm - deriblandt den 
 internationale ’engle & 
 dæmoner’

-  Aktuel i filmene ’dirch’, 
 ’orla frøsnapper’ og 
 ’the whistleblower’

intERviEw – nikoLaj LiE kaas



Med ovenstående udsagn fornemmer man, at Kaas allerede er bevidst om materialets 
sprængfarlighed. ”Selvfølgelig er der nogen, der får kamp nederen over at se mig i 
denne her rolle. Det er jo øretævernes holdeplads, og det ligger lige til højreskøjten, 
at nogle vil synes dårligt om min version af Dirch Passer. Jeg har selv en mening om 
alting og kan selv være et dumt svin, og ligeså mange fordomme jeg har om folk, har 
de jo også om mig,” lyder det ærligt fra Kaas, der er klar på at tage kommentarerne, 
som de kommer, og i sidste ende tænker mest på dem, der kendte Dirch: ”Det betyder 
sindssygt meget for mig, hvad familien siger. Vi behandler Dirch på godt og ondt. Og 
det er vigtigt, ellers er der ikke nogen mening med det. Vi giver et ærligt billede. Hårdt 
måske, men ærligt!” lyder udmeldingen som noget af det sidste fra Kaas denne tirsdag 
to måneder før premieren. Det virker som en lettet Nikolaj Lie Kaas. Som en mand der 
endelig er klar til at vise publikum sit portræt. Sidste spørgsmål er derfor oplagt. Har 
han rystet Dirch Passer af sig? Kaas tænker sig om, før han svarer: ”Ja, men det tog 
lang tid … et halvt år faktisk. Processen var lidt voldsom - ikke fysisk, men psykisk. Men 
jeg har lært meget af Dirch. Nye udtryk, hans sprog og hans forelskelse i detaljer. Så 
forhåbentlig vil jeg aldrig slippe ham helt.”

Dirch har lavet over 100 
film, og størstedelen er 
noget værre lort. Men 
ligesom med Ove Sprogøe, 
så bliver alting rart, når 
han er på. Så er far i huset.
Så kan det ikke gå galt. 
Så er det ikke  helt 
meningsløst"
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Hvad er din Favorit dircH PaSSer-PræStation?

"det er en lille film, hvori han spiller en franskmand, der er meget fransk 
og kommer ind med flute under armen. ellers er de flotteste momenter fra 
’pigen og millionæren’, ’mig og mafiaen’ og tv-serien ’en by i provinsen’, men 
jeg kan komme med 34 eksempler mere.”



De 25
største
øjeblikke

nr. 25: harrys første møde 
med hagrid 
(Harry Potter 1)
da hagrid braser ind gennem døren, åb-
ner han sluserne for de ekstreme even-
tyr, harry kommer til at opleve i den 
magiske verden. på sin 11 års fødselsdag 
er det for harry en nyhed, der ændrer 
hans liv; han er en troldmand. 
– Amanda

nr. 24: ron spiser romilda vanes 
love potion-chokolader 
(Harry Potter 6)
det er virkelig genialt spillet af rupert 
grint. den scene er præcis, som jeg 
havde forstillet mig. Jeg elsker det salige 
smil i rons ansigt. bare ved at tænke på 
den scene, begynder jeg at grine!
- Ida

nr. 23: harry ser snapes minde 
om dengang han blev mobbet af 
harrys far på hogwarts 
(Harry Potter 5)
Jeg kan stadig huske, hvordan det var 
at være ung og usikker på sig selv, og da 
jeg også blev mobbet i de første skoleår, 
følte jeg mig med det samme ”forbun-
det” med harry potter.  
– Katteven

nr. 22: hermione bliver 
tortureret af bellatrix 
(Harry Potter 7 - del 1)
en fed måde at opsummere, at hermio-
ne er ”mudblood”. det er vildt godt spil-
let af dem begge to, og meget sørgeligt 
da bloddråben løber ned af hendes arm, 
og hun har tårer i øjnene. 
– Nicklas

nr. 21: harry og dursley-
familien bombarderes 
med post fra hogwarts 
(Harry Potter 1)
da jeg var mindre, var ’harry potter 
1’ min yndlingsfilm netop pga. af den 
scene. den er sød, spændende, og 
magisk. Og så tror jeg, at alle hp-fans 
på et eller andet tidspunkt har drømt og 
håbet, at breve en dag ville vælte ind af 
alle åbninger i deres hus. det har jeg i 
hvert fald  – Julia

nr. 20: harry ser sine forældre i 
drømmespejlet 
(Harry Potter 1)
meget rørende scene hvor man mærker 
den seje lille drengs store savn og tom-
rum. så bliver man pludselig taknemme-
lig for sine egne forældre :-)  - Anja

de 25 største øjeblikke

Først nominerede brugerne på 
kino.dk mere end 200 forskel-
lige scener fra de syv første film 
i Harry Potter-serien. Derefter 
blev de 10 mest populære scener 
fra hver film sendt til afstemn-
ing på www.kino.dk. Brugerne 
har nu talt, og næsten 21.500 
stemmer er blevet fordelt.

Kino.dk kan hermed præsentere 
de 25 bedste scener (beskrevet 
af brugerne på sitet) fra år-
tusindets største fi lmserie!

25

kino.dk     Juli / August 201148 DE 25 støRstE øjEBLikkE i haRRy PottER-fiLMEnE

IndeholderspoIlers!

© warner Bros.



nr. 19: harry og ginnys kys 
i room of requirement 
(Harry Potter 6)
Jeg får gåsehud hver gang. det er så 
sødt, at ginny siger: ”that can stay hid-
den up here too, if you like.” og harry 
bare griner . det er også sejt, at hun 
tager initiativet. det viser lidt om, hvem 
hun er som person. – Kathrine

nr. 18: sirius blacks død 
(Harry Potter 5)
harry leder gennem hele sit liv efter fa-
derfigurer, og sirius black er en af dem. 
men ligesom mange af de andre, mister 
han black. det er en virkelig sørgelig 
scene, og jeg var så ked af det – både 
da jeg læste bogen og så filmen i biffen. 
men jeg har aldrig fundet ud af, om jeg 
synes godt om, at de fjernede lyden på 
scenen. – Anne

nr. 17: Juleballet 
(Harry Potter 4)
man har kun set hermione som en klog 
og ordentlig elev, men for første gang 
har hun rent faktisk gjort nået ud af sig 
selv. som ron siger ”Wow du er rent fak-
tisk en pige”. noget andet godt er ron 
og hermiones skænderi. for første gang 
bliver ron jaloux, og man fornemmer, at 
han måske er lidt lun på hende. Og så er 
det sjovt, at ron og harry er så ligeglade 
med deres dates. - Freja

nr. 16: harry, ron og hermione 
forklæder sig og besøger 
ministeriet for magi 
(Harry Potter 7 - del 1)
Jeg synes bare, at det er en helt vildt 
sjov scene!
 – Cecilie

nr. 15: ron hvisker hermiones 
navn, imens han ligger halvt be-
vidstløs på hospitalet 
(Harry Potter 6)
hvem sad ikke og sagde ”åååååh” og 
”tag den!!” til rons kæreste, da dette 
skete? en sød og sjov scene, der for alvor 
sætter gang i kærligheden mellem ron 
og hermione. - Mia

nr. 14: dumbledores 
kamp mod voldemort 
(Harry Potter 5)
altså har i set den kamp?! den er 
fantastisk og blev meget bedre i filmen, 
end jeg kunne have forestillet mig. man 
sidder og holder vejret, selvom man ved, 
hvad der skal ske! – Hejdi
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nr. 13. 
voldemort tager Oldstaven fra 
dumbledores grav 
(Harry Potter 7 - del 1)
det bedste ved scenen er helt klart, at man 
slet ikke havde regnet med, at det var dumb-
ledore, der havde Oldstaven. Og så er det 
den perfekte måde at afslutte del 1 på. - Freja

nr. 12: snape dræber dumbledore og 
afslører sig selv som halvblodsprinsen 
(Harry Potter 6) 
selve scenen er den vigtigste i hele serien. 
den rejser spørgsmål og giver publikum en 
indre vrede overfor snape. især i filmen er 
kontrasten mellem dumbledores passivitet 
og snapes målrettede aggressivitet fuld-
stændig perfekt fundament for den syvende 
film i serien. - Shu’halo

nr. 11: turen med the knight bus 
(Harry Potter 3)
det er den vildeste bus ever - og så elsker 
jeg bare stemningen! – Clara Cecilie

nr. 10: animations-afsnittet om 
de tre brødre og dødsregalierne 
(Harry Potter 7 - del 1)
Jeg havde forventet at høre eventyret 
fortalt med billeder. i stedet fik vi en fuldt 
animeret sekvens, der er dystert, stem-
ningsfuld og flot designet. Jeg havde lyst til 
at se den igen og igen og igen. den tog vir-
kelig pusten fra mig, og gør det stadig. – Liv

nr. 9: harry får sin tryllestav 
(Harry Potter 1)
Én af de første scener i serien, hvor harry 
oplever, at noget har valgt ham frem for 
andre, efter han altid har levet i skyggen 
af sin fætter, dudley. det er måske kun en 
tryllestav, men vi ved, at den er en del af en 
troldmands sjæl. – Maria

nr. 8: harry og hermione danser i 
teltet til tonerne af nick caves ’O 
children’ 
(Harry Potter 7 - del 1) 
Jeg elsker denne scene. ron er lige gået 
fra dem, og hermione er virkelig knust. 
det er herefter de danser, og det er en 
intim scene, der virkelig viser følelserne 
mellem harry og hermione. det er meget 
akavet til at starte med, men alligevel gri-
ner de, og det er virkelig livsbekræftende. 
-  Pernille

nr. 7: hermione må bruge fortryl-
lelsen Obliviate på sine forældre 
(Harry Potter 7 - del 1)
Jeg synes både, det var smukt gjort men 
også forbandet sørgeligt. hun giver slip på 
alt, og hun ved at det kan blive hendes død. 
men hun er så loyal overfor harry, at det 
eneste hun kan (og vil gøre), er at tage med 
på hans rejse. Jeg synes, at scenen er virke-
lig godt lavet, tårerne trillede bare ned at 
kinderne hvert sekund. – Jeannie
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nr. 6: harry laver sin patronus 
for at redde sirius black 
(Harry Potter 3)
en kæmpe sejr for harry, og scenen viser, 
hvilken talentfuld troldmand han er. 
samtidig redder han en af sin kæres liv. 
man bliver også rørt, da han finder ud af, 
at det ikke var hans far, men ham selv der 
udfører den. tingene falder på plads på en 
større skala, og han bliver voksen på en 
helt ny måde. – Anja

nr. 5: ron vender tilbage, 
redder harry fra søen, og de 
ødelægger horcruxen 
(Harry Potter 7 - del 1)
ron og harry vil altid være bedste venner, 
lige meget hvor gale de bliver på hinanden. 
ved at vende tilbage viser ron, hvor meget 
harry egentligt betyder for ham - og han 
ender (for én gangs skyld) som dagens helt, 
da det ser allermest sort ud. - Stephnee

nr. 4: hermione slår draco i ansigtet 
(Harry Potter 3)
endelig en god omgang girl power. at se 
lille hermione svinge en lige højre på den 
måde viser også, at hun sagtens kan andet 
end magi og besværgelser. 
– Juliecska

nr. 3: cedric diggorys død og harrys 
første rigtige kamp med voldemort 
(Harry Potter 4)
Én af de vigtigste scener fordi voldemort 
indser, at det ikke er nok at fange harry 
potter - han skal også finde en måde at slå 
ham ihjel på. det er også første gang, man 
ser voldemort i levende live og  et fanta-
stisk øjeblik, da harry bringer cedrics lig 
med sig tilbage til hogwarts. det viser, 
hvor meget kærlighed han har til alle 
omkring ham. – Cecilie

nr. 2: alle løfter deres tryllestave 
efter dumbledores død 
(Harry Potter 6)
denne tavse gerning, som blot udtrykker, 
at ord ikke er tilstrækkeligt ved sådan 
en dybt tragisk begivenhed. lyset fra 
stavene, håbet og fællesskabet imens man 
mindes den mand, der var lyset, og som nu 
ikke er der længere til at våge over alle. 
– Amanda

nr. 1: dobbys død 
(Harry Potter 7 - del 1)
dobby har været alt for lidt med i filmene, 
og det slutter rigtig trist og tomt, at han 
dør. harry potter-historien gør et eller andet 
ved mig, og jeg syntes simpelthen, det er 
det smukkeste, der er blevet lavet. det er 
fuldstændigt respekt til de mennesker, som 
har lagt sit liv og sjæl til dette, og jeg glæder 
mig uendeligt til at se, hvordan de får lavet 
den sidste del. – Anne-Sophie
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2
hARRY POTTeR-
SkUeSPIlleRneS 
eGne YndlInGS-
SCeneR

Matt LEwis 
(Neville Longbottom)

”Da Harry og Dumbledore i 
’Harry Potter 6’ tager ud til 
den stormombruste ø - det gav 
mig kuldegysninger.”

toM fELton
(Draco Malfoy)

”Duellen mellem Draco og 
Harry i den grå hal i Harry 
Potter 2.”

jaMEs PhELPs 
(Fred Weasley)

”Jeg har mange yndlingsscener, 
men ballet i fireren er en af 
dem. Der var simpelthen så 
mange flotte piger!”

oLivER PhELPs  
(George Weasley)

”Vi optog en koncertscene, som 
ikke kom med i filmen, men 
hvor alle fra filmholdet rockede 
med og havde det sjovt.”

James phelps oliver phelps

tom felton

matt levis

DE 25 støRstE øjEBLikkE i haRRy PottER-fiLMEnE
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Rundt om Pixar

FAMILIE

KIno

Siden Pixars debut i 1995 med ’Toy Story’ er det blevet til 12 film og ti 
Oscars, primært for Bedste animerede film og Bedste originale sang. 
Vi tager en tur med Lynet McQueen og ser på Pixars mange succeser.

Monsters, Inc. (2001)
Pixar vandt deres første 
Oscar for Bedste 
sang for filmen 
om uhyrerne 
Sully og Mike, der 
ikke er så uhyrlige, 
når det kommer 
til stykket.

Biler (2006)
I den første film om racerbilen Lynet 
McQueen bliver den 
selvfede helt ledt på 
afveje og ender i en 
lille by, hvor han skal 
lære om værdien af 
venskab og familie.

De utrolige (2004)
En familie af superhelte, der har
 lagt kostumerne på hylden, må
genoptage deres hverv og redde 
verden. 

Find Nemo (2003)
Klovnefisken Marlin skal finde sin søn Nemo i et 
undervandseventyr af de helt store. Glemsomme 
Dory, de stenede skildpadder og et par egoistiske 
måger er blandt de komiske indslag i filmen.

Læs omtale 

af ’Biler 2’

 på side 29
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Læs hvordan på www.bornefonden.dk

Toy Story (1995)
Første computeranime-
rede spillefilm nogen-
sinde og debut for Pixar. 
Introducerede legetøjsfi-
gurerne Woody og Buzz 
Lightyear i den første af 
tre film.

Toy Story 2 (1999)
Woody og Buzz’ 
venskab bliver sat på 
prøve i denne for-
rygende efterfølger 
i selskab af Cowboy-
pigen Jessie

WALL-E (2008)
Efter en dialogløs første 

halvdel viste historien om 
affaldsrobotten WALL-E 

sig at handle om men-
neskets overforbrugog 

dårlige livsstil – men 
også om kærlighed og 

sammenhold

Toy Story 3 (2010)
Med vanlig opfindsomhed og dybde slap 
Pixar godt for at tage deres mest ikoniske 
serie op igen, og Woody og Buzz kunne 
igen drage på nye eventyr.

Biler 2 (2011)
Pixar er kommet i mål med ’Biler 2’, der 
genforener vennerne Lynet McQueen 
og Bumle, og samtidig introducerer nye 
karakterer til universet.

Græsrødderne 
(1998)
Hyggeligt, men 
knap så husk-
værdigt Pixar-
eventyr om livet 
i en myretue.

Ratatouille (2007)
Rotter i køkkenet er de 
færrestes kop the, men i 
’Ratatouille’ er mester
kokken Remy en rotte, 
der indbragte Pixar 
endnu en Oscar for 
Bedste animerede film.

Op (2009)
Introsekvenser er en af de mest vellykkede i animationsfilmens historie, 
og den aldrende Carl Fredricksen en af de mindst sandsynlige hovedroller.

start / Mål

PLAKAT FRA BRAVE Pixars store eventyrfilm i 2012 hedder ’Brave’. Her er den første plakat til filmen.
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Smølfehistorien
Smølferne	bor	i	en	skov	i	fred	for	omverdenen.	Men	den	onde	troldmand	Garga-
mel forsøger sammen med hans kat Azrael at fange smølferne, så han kan lave 
dem	til	guld.	Kampen	ender	dog	aldrig	ud	til	Gargamels	fordel.

smølfehistorien
Smølferne bor i en skov i fred for omverdenen. Men den onde troldmand 
Gargamel	forsøger	sammen	med	hans	kat	Azrael	at	fange	smølferne,	så	
han	kan	lave	dem	til	guld.	Kampen	ender	dog	aldrig	ud	til	Gargamels	fordel.

Vigtigste 
smølfer

FAMILIE

KIno

I august er der premiere på filmen om Smølferne. 
Men hvem er de blå væsner egentlig?

Gammelsmølf
 542 år gammel og 
landsbyens leder. Ligesom 
Gargamel	er	han	en	
dygtig alkymist, der gang 
på gang redder byen fra 
farer.

Smølfine: 
Eneste pige blandt 98 
hansmølfer. Hendes 
første møde med fyrene 
skabte en masse kaos i 
byen, men da det viste sig, 
at hun var blevet sendt 
dertil	af	Gargamel,	tilgav	
smølferne hende.

Bondesmølf: 
Har det egentlig bedst 
med sine grøntsager og 
salater og deltager ikke så 
meget i landsbylivet.

Gnavensmølf: 
Uanset hvad er Gnaven-
smølf principielt imod alt, 
hvad man foreslår, og han 
er altid negativ. Men han 
er god nok på bunden.

Stærksmølf: 
Den sportsfikserede og 
stærke smølf er ikke 
den mest elegante, men 
hjælper gerne til, hvor der 
er brug for det.

Dovensmølf: 
Smølfen der kan sove når 
som helst og hvor som 
helst, og han bryder sig 
ikke om at arbejde.

Digtersmølf: 
Går omkring i byen og 
leder efter inspiration til 
sine rim. Smølfine er evig 
kilde til inspiration

Altmuligsmølf: 
Han er både håndværker 
og opfinder, der står bag 
alt fra robotter til et lille 
tog.

Musiksmølf: 
Der er altid musik og 
glade dage over denne 
smølf, som dog ikke har 
en tone i livet.

Babysmølf:
En nat dukkede babysmølf 
pludselig op. Ingen ved, 
hvor han kom fra, men 
han fik virkelig ændret 
smølfernes stille liv.

Smølfe-konkurrence: 
smølf hvor mange smølfer der er i bladet og smølf dig til fribilletter til 

’smølferne’. vi udlodder 10 x 2 billetter. . smølferne i filmomtalen(side 

39) og i familie-kino (på denne side) tæller ikke med. 

send en sms til 1225 med 
svaret senest den 28. august.

Smølferne smolfer igen

svarmuligheder’7 smølfer’ send Kino 7’10 smølfer’ sendKino 10’13 smølfer’ sendKino 13

Andre 
familiefilm i juli-august
- Poppers 
pingviner
Se side 24 

kino 7) 7 smølfer
kino 10) 10 smølfer
kino 13) 13 smølfer

f
A

m
i

l
i

e
k

i
N

o



anmeldelser · personlige anbefalinger · debat · konkurrencer · filmnyheder · trailers · kino tv · 
afstemninger · biografbilletter · biografoversigt · spilletider · top 10-lister · og meget mere

DANmArks storste filmfAellesskAb 

vær med!



Mine yndlingsfilm er den slags, 
som tager mig et sted hen og giver 
mig en følelse af at have det bedre, 
når jeg kommer tilbage igen”
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10	MInUTTeR	MeD	InSTRUKTøR,	PRODUCeR	OG	FORFATTeR	

Vi har snakket med Lost-skaberen og Star 
Trek-instruktøren J.J. Abrams om ’Super 8’, 
som han netop har skrevet og instrueret. 

oRD: LisBEth BøDkER     foto: UiP

ER ’sUPER 8’ sigtEt MoD Et BEstEMt PUBLikUM, 
ELLER ER DEt En fiLM foR aLLE?
Jeg synes, at filmen er et eventyr, det er en kærlighedshistorie, det er 
en komedie, det handler om børn, det handler om forældre, den er 
skræmmende, og den er sjov. Med en blanding af alle disse elementer, 
har det været en drøm for mig at lave en film, som er for alle.

DER haR væREt MEgEt Mystik oMkRing ’sUPER 8’. 
hvoRfoR aLLE DE hEMMELighEDER?
En del af hemmelighedskræmmeriet var for ikke at ødelægge det for 
publikum. Når folk ser filmen, skal de ikke føle, at de allerede har set 
den i alle mulige reklamer.  Mange gange virker det som om, at man får 
alt at vide på forhånd i trailers. Jeg håber, at publikum får en overra-
skende og sjov oplevelse, når de ser ’Super 8’.

vaR DU BangE foR, at nogEt skULLE sivE UD?
Før i tiden har jeg skrevet manuskripter, der - før de overhovedet 
blev filmet - blev anmeldt online. Vi lever i en tid, hvor folk let kan få 
hele historien at vide på forhånd. Jeg vil helst ikke have manuskriptet, 
handlingen eller for mange detaljer afsløret, før folk kan se filmen og 
selv bedømme. 

Da jEg så ’sUPER 8’, tænktE jEg På fiLM soM 
BL.a. ’E.t.’ Pga. stEMningEn. hvoR BEviDst ER DEt? 
Inspirationen til filmen har jeg fra et tidspunkt i mit eget liv, som var un-
der stor indflydelse af de film, jeg så på det tidspunkt. Mange af filmene 
var nogle, som Steven Spielberg var involveret i, så det er helt sikkert en 
del af dén oplevelse, jeg havde som barn, som favnes i ’Super 8’. Det er 
dén tone. Og fordi Steven er producer, og det faktisk er en Amblin-film 
(Steven Spielbergs produktionsselskab, red.), følte jeg mig fuldstændig 
fri til at favne disse ting i stedet for at være meget bevidst om dem og 
forsøge at distancere mig fra dem. 

haR DEt væREt En UDfoRDRing  at aRBEjDE MED så MangE UngE
og RELativt UERfaRnE skUEsPiLLERE?
Det var et cast, hvor der var voksne, som var meget erfarne, og der var 
yngre skuespillere med meget lidt erfaring. At arbejde med børnene var 
fantastisk, fordi de ingen erfaring havde, de ankom ikke som skuespil-
lere, men som børn med evne til at lave skuespil - hvilket gør en stor 
forskel. Mange børn, som kom til audition, var vanvittigt selvbevidste 
og var på en måde alt for voksne og opførte sig ikke som børn. Men de 
her børn var børn! Elle Fanning har lavet noget arbejde før, men hun er 
nærmest magisk. Hun har evnen til at gøre alt.

kan DU givE tRE goDE gRUnDE tiL, at foLk skaL sE ’sUPER 8’?
Jeg synes, at der er mange gode grunde! ’Super 8’ er en oplevelse, den 
er et eventyr, den er sjov, den er skræmmende, den er romantisk, den 
har et stort hjerte. Mine yndlingsfilm er den slags, som tager mig et 
sted hen, og giver mig en følelse af at have det bedre, når jeg kommer 
tilbage igen. Det er det, som jeg håber, at ’Super 8’ vil gøre. 

Et siDstE sPøRgsMåL: hvoRDan gåR DEt MED ’staR tREk 2’?

Den er på vej. Der bliver arbejdet på manuskriptet lige nu, og jeg er 
meget spændt på projektet!
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1. næRkontakt af tREDjE gRaD (1977)

Steven Spielberg-filmen introducerede verden for rumskibe af den ven-
lige samt mere farvestrålende slags, og selve rumvæsnernes udseende 
blev målestok for fremtidige science fiction-skaberen.

2. E.t. – thE EXtRa-tERREstRiaL (1982)

Den barnlige nysgerrighed over for det fremmede ramte plet og gjorde 
Spielbergs 'E.T.' til et filmfænomen af de helt store, og det er den charme, 
som Abrams forsøger at ramme i ’Super 8’.

3. gooniERnE (1985)

Den underholdende film om en gruppe børn, der tager ud for at finde en 
ægte sørøverskat, er produceret af Spielberg og er ligesom ’Super 8’ en 
coming of age-fortælling blandet med eventyrlige farer. 

4. saMMEnhoLD (1986)

Stephen King skrev historien bag filmen om fire drenge, der beslutter 
sig for at finde et lig. Det betyder en rejse, som sætter deres venskab på 
en prøve. Udgangspunktet med de barnlige hovedroller i ’Super 8’ er en 
blanding af ’Goonierne’ og ’Sammenhold’.

FILM SOM INSTRUKTØR

J.J. Abrams brød igennem som idémand 
bag den kryptiske og populære tv-serie 
’Lost’, og han har udviklet manuskript til 
så forskellige film som ’Forever Young’ 
(1992) og ’Armageddon’ (1998). Derudover 
har han produceret 'Cloverfield' samt 
instrueret to film før ’Super 8’: 
5. Mission: iMPossiBLE iii (2006)

Spillefilmsdebuten blev actionfilmen ’Mission: Impossible III’ med Tom 
Cruise, som de fleste mente var markant bedre end John Woos toer. 
Abrams har også skrevet manuskript til fireren, der kommer til jul.

6. staR tREk (2009)

Den moderne version af ’Star Trek’ blev kærligt hånet af Trekkies for at 
være for ungdomsorienteret, men skaffede mindst lige så mange nye 
fans med sin let tilgængelige og hyper-underholdende tilgang til det el-
lers utilgængelige univers.

INSPIRATIONSKILDER

Enhver instruktør har inspirationskilder, og J.J. 
Abrams er ingen undtagelse. Her er nogle af 
de væsentligste forbilleder for ’Super 8’:

J.J.’s verden
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1. næRkontakt af tREDjE gRaD (1977)



 1. Klovn: The Movie

 2. To på flugT

 3. hereafTer

 4. 127 hours

 5. harry poTTer og 

  DøDsregalierne - Del 1

 6. yogi Bear

 7. The green horneT

 8. Burlesque

 9. avaTar

 10. Due DaTe
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UdgiVelse 10/08 

UdgiVelse 10/08 

UdgiVelse 27/07 

UdgiVelse 19/07 

UdgiVelse 30/08 

tHe figHter
Christian Bale modtog i år sin første 
Oscar for birollepræstationen i ’The 
Fighter’. Han spiller eksbokseren Dickie 
Eklund, der nu fungerer som manager 
for sin aktivt boksende lillebror Mickey 
(Mark Wahlberg). Mickey kommer dog 
hurtigt til at stå med familien på sin ene 
side og den nye kæreste Charlene (Amy 
Adams) på den anden. Filmen er baseret 
på virkelige hændelser. 

i Am numBer four
Teenageren John (Alex Pettyfer) er som 
enhver anden high school-fyr. Tror man, 
for i virkeligheden er han et rumvæsen 
med superkræfter, der er på flugt fra nogle 
andre, onde rumvæsner. Da han samtidig 
forelsker sig i et menneske (Dianna Agron 
fra ’Glee’), må han beskytte hende fra for-
følgerne. ’I Am Number Four’ er en blanding 
af action, science fiction og romantik. 

screAm 4
Den fjerde film i gyserserien har igen 
Neve Campbell i hovedrollen som Sidney 
Prescott, der vender tilbage til hjembyen 
Woodsboro, hvor Gale (Courteney Cox) 
og Dewey (David Arquette) stadig bor. 
Det var også her, de bestialske mord fra 
de foregående film skete, og snart viser 
det sig, at Ghostface-morderen atter er på 
banen med et nyt sæt regler og nye mord 
i kølvandet.

gnomeo & Julie
Havenisserne Gnomeo og Julie har 
lige så mange udfordringer som 
deres næsten-navnesøskende Romeo 
og Julie, da de bliver fanget i midten 
af en nabofejde. Instruktøren bag 
animationsfilmen var medinstruktør 
på ’Shrek 2’ (2004). 

tHe roommAte
Sara (Minka Kelly) får den bedst 
tænkelige bofælle i Rebecca (Leighton 
Meester fra ’Gossip Girl’’), da hun star-
ter på college. Men Rebecca viser sig 
at være et livsfarligt bekendtskab. ’The 
Roommate’ er en amerikansk thriller af 
danske Christian E. Christiansen. 

Alle for Én
Den hidtil største danske premierefilm i 
2011 er komedien ’Alle for én’, hvor fire 
barndomsvenner mødes efter mange år, 
og imens Martin (Jon Lange) er blevet po-
litimand, er de tre andre (Mick Øgendahl, 
Jonatan Spang og Rasmus Bjerg) mindre 
lovlydige. Skrevet af Øgendahl og instru-
eret af manden bag ’Blå mænd’ (2008)
og ’Julefrokosten’ (2009).

DVD OG BLU-RAY
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Top 3 
gaMing
uge 24:

XboX 360:
1. DuKe nuKeM forever
2.  Dungeon siege
3. l.a. noire

se Mere på BloCKBusTer.DK

Pc:
1. DuKe nuKeM forever
2.  Dungeon siege
3. siMs 3: 
 generaTions

PlayStation 3: 
1. DuKe nuKeM forever
2.  Dungeon siege
3.  infaMous 2

            Kan du rappe 

                   eller danse  
      en anmeldelse?

Kun fantasien sætter grænser for De 
nye Playstation sPilanmelDere

 
PlayStation Danmark opfordrer netop nu DIG med lyst  

og talent til at anmelde vores spil. Om du vil synge,  
danse eller mime - det er helt op til dig.

 
Som spilanmelder vil du modtage de nyeste  

og fedeste PlayStation spil, som du med egen  
stil og vinkel laver en video-anmeldelse af.

 
Hvem ved, måske kommer netop din anmeldelse  
på PlayStation Danmarks officielle facebook side,

hvor flere tusinde brugere har mulighed  
for at se den.

Er du nysgerrig? Se mere på
facebook.com/sonyPlaystationDanmark

PSanmelder_Ann104x139_Kino_DK.indd   1 23/06/11   13.17
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cArs 2 tHe videogAme green lAntern 
ring og mAske
Hvorfor er det kun Ryan Reynolds, 
der skal have chancen som superhel-
ten Green Lantern fra DC Comics’ 
tegneserie og premiereaktuelle film? 
Med dette sæt bestående af maske 
og kosmisk ring kan alle klæde sig ud 
som Jordens beskytter.

officiel HArry 
potter-stAv
Den sidste Harry Potter-film har 
premiere i juli, så for at komme i 
ægte Potter-stemning kan man købe 
en officiel tryllestav fra filmen. 
Trylleegenskaber følger ikke med!

Set hos Amazon.
co.uk til ca. 90 kr. 
ekskl. fragt.

Set hos 
Amazon.
co.uk til 
ca. 80 kr. 
ekskl. fragt.

Spillet ’Cars 2 The Videogame’ tager udgangspunkt i filmen 
’Biler 2’, som har premiere i august. Spillet er en kombination 
af racing og action-adventure, og man vælger mellem mere 
end 20 figurer, fx Bumle, Lynet McQueen og et par helt nye 
biler. Bilerne skal læres op i at være spioner af det interna-
tionale træningscenter CHROME. Det betyder en masse 
udfordrende løb, farlige opgaver og fejder på racerbanen.

’Cars 2 The Videogame’ lader op til fire spillere dyste mod på 
forskellige måder, og man kan låse op for flere baner, figurer 
og spionopgave undervejs. Nintendo DS-versionen indehol-
der ekstrabaner, som de andre platforme ikke har. Spillet er 
på dansk.

GAMING OG FILM-GADGETS!

genre: 
Action-adventure / 
Racing
platfOrm: 
PlayStation	3,	Xbox	360,	
Nintendo Wii, DS, pc
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koMMEnDE fiLM - sEPtEMBER2011

01.09
bOra bOra
cowBoys & aLiEns

08.09
skyskraber
bOllevenner
craZy stupid lOve
cOlumbiana
den sOm dræber

15.09
drive
apOllO 18
fright night
the change-up

22.09
hEaDhUntERnE
i dOn’t knOW hOW she dOes it
the ZOOkeeper
area 51

29.08
RonaL BaRBaREn
dOn’t be afraid Of the dark
abductiOn
mOnte carlO
samme dag næste år

Premierefilm 
i sePtember

RonaL BaRBaREn 
dansk animationsfilm af folkene bag ‘ter-
kel i knibe’. den splejsede barbar ronal 
passer ikke ind blandt de andre muskuløse 
barbarer, men en dag får han mulighed for 
at vise, hvad han står for, da hans hjemby 
bliver angrebet.
© Nordisk Film

hEaDhUntERnE
den norske forfatter Jo nesbøs 
krimiroman bliver filmatiseret 
med aksel hennie (max ma-
nus) og nikolaj coster-Waldau i 
hovedrollerne. det handler om 
lyssky kunstkup, svindlerier og 
menneskejagter. er dette den 
nye ’mænd der hader kvinder’? 
vi ved det ikke endnu, men ud 
fra traileren ser det lovende ud.
© Nordisk Film

cowBoys & aLiEns
daniel craig og harrison ford slår sig 
sammen i et nyt actioneventyr, der godt 
nok foregår i nybyggertidens usa, men 
som blander perioden med rumvæsner og 
mystiske science fiction-våben. at James 
bond og indiana Jones mødes for første 
gang på film, bør desuden gøre enhver 
filmentusiast stakåndet.
© UIP
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JOhnny english rebOrn

MEst vEntEDE fiLM – EftERåR 2011 if. BUZZ-o-MEtEREt På kino.Dk

86,8 %

341 stemmer

95,6 %

7489 stemmer

88,1 %

68 stemmer

87,8 %

300 stemmer

MEST VENTEDE FILM - EFTERÅR 2011

84,7 %

90 stemmer

the tWilight saga: 
breaking daWn – del 1

mOnte carlO

tintin: 
enhJørningens hemmelighed

abductiOn

1

5

3 4

2

abductiOn



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 vanedannende 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 31. august 2011 for deltagelse i konkurrencen,  
læs mere på spotdeal.dk. I samarbejde med JP/Politikens Hus og Post Danmark.

Tilmeld dig nu  
på spotdeal.dk  
eller SmS spot  

til 1230*.

Tilmeld dig 
og vind  

10.000 kr.  
skattefrit
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numrene i felterne danner et ord, som du kan sende til kontakt@kino.dk for at deltage i konkurrencen om
3 x 2 fribilletter til biografen. send dit svar senest den 30. august.

62 kino.dk     Juli / August 2011 fiLM kRyDs og tvæRs

konkURREncE



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 vanedannende 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 31. august 2011 for deltagelse i konkurrencen,  
læs mere på spotdeal.dk. I samarbejde med JP/Politikens Hus og Post Danmark.

Tilmeld dig nu  
på spotdeal.dk  
eller SmS spot  

til 1230*.

Tilmeld dig 
og vind  

10.000 kr.  
skattefrit

62087_SPOTdeal_koncept_ann_208x278_dtp1.indd   1 6/14/11   4:57 PM

numrene i felterne danner et ord, som du kan sende til kontakt@kino.dk for at deltage i konkurrencen om
3 x 2 fribilletter til biografen. send dit svar senest den 30. august.



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 juli 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.
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