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følge Den danske ordbog dækker ordet 
”saga” oprindeligt over en ”middelalderlig 

islandsk eller norsk beretning om (dramatiske) 
historiske forhold og vigtige personers gerninger 
og slægtshistorie”, men det kan også betyde en 
”længere (dramatisk) fortælling på film eller som 
bog, fx om en slægts, et folks eller et samfunds 
historie”.

Særligt sidstnævnte passer som hugtænder i en 
blottet kvindehals på ’The Twilight Saga: Breaking 
Dawn - del 1’ - månedens absolut største filmbegi-
venhed og den mest ventede film på kino.dk, hvor 
den dagligt kaster lidenskabelige lovprisninger af 
sig fra engagerede fans af det romantiske vampyr-
univers.

Men en ting er at kalde sig selv for en saga (som 
Twilight-serien har gjort siden film nr. 2), noget 
andet er at blive det i folks bevidsthed. Med andre 
ord: vil Twilight-filmene stadig holde om 10 år og 
opnå samme status af filmsaga som ’Star Wars’, 
’Ringenes Herre’ og (formentlig) ’Harry Potter’?

Spørgsmålet har været diskuteret på www.kino.dk, 
og skal man tro hovedparten af de mange indlæg 
(der tilsammen løber op i et omfattende Twilight-

manifest) er svaret et stort, rungende ja. Og selvom 
den slags fandrevet begejstring altid kan diskuteres 
af de ikke omvendte, ændrer det ikke ved seriens 
opslugende popularitet, ligesom Luke Skywalkers 
rumeventyr også havde sine kritikere for snart 35 
år siden.

Under alle omstændigheder er november-premie-
ren på ’Breaking Dawn - del 1’ en stor begivenhed, 
og kender man ikke universet, kan man blive klo-
gere med dette magasins A-Z-guide til fænomenet. 
Et fænomen der dog ikke har hele måneden for sig 
selv.

November har (heldigvis) også mange andre nye 
premierefilm på programmet - bl.a. to julefilm, en 
til voksne og en til hele familien - der alle præsen-
teres nærmere i indeværende magasin, for en film 
behøver selvfølgelig ikke være på saga-niveau for at 
være en underholdende begivenhed.

LEDER

© NORDisk FilM
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FilMBuZZ

selvom skuespillere lægger blod, sved og tårer i et 
stykke arbejde, er det ikke altid, de er tilfredse med 
slutresultatet. Her er et par eksempler på skuespillere, 
der har nedgjort egne film:

Shia LaBeouf var hverken 
tilfreds med ‘Indiana Jones 
og krystalkraniets konge-
rige‘, som ifølge ham selv 
ikke levede op til en elsket 
filmarv, eller ’Transformers: 
Revenge of the Fallen’. 

Robert Downey Jr. kaldte su-
perheltefilmen ’Iron Man 2’ for 
utilfredsstillende og skuffende.

NÅR SKUESpIllERE 
HAdER dERES
EGNE fIlM

ER til MæND
SpOcK

Katherine Heigl 
indrømmede, at 
hun havde svært 
ved at holde af ko-
medien ’Knocked 
Up’, da hun fandt 
den sexistisk.

Star Trek-karakteren Spock 
er kendt for ingen følelser at 
have, men på trods af dette er 
han med tiden blevet noget af 
en kvindemagnet. Nu er skue-
spilleren Zachary Quinto, der 
spillede Spock i den seneste 
Star Trek-film, sprunget ud som 
homoseksuel. Quinto har ellers 
længe afvist at svare på spørgs-
mål om sin seksualitet, men 
har nu skiftet mening. Spock 
og resten af Star Trek-holdet 
vender tilbage til biografen 
næste år.
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Halle Berry var ikke længe om at 
dele alle andres forfærdelse over 
’Catwoman’, som hun kaldte for ”a 
piece of shit.”

Megan Fox udtalte, 
at ’Transformers: 
Revenge of the 
Fallen’ kunne give 
hjerne-aneurismer 
eller i det mindste 
slem hovedpine.

<

<

<

<

<

<

Mark Wahlberg vandt 
ikke anmeldernes gunst 
med ‘The Happening’, 
men skældte også selv 
filmen ud med ord som: 
”Fuck it. Fucking trees, 
man!”
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kOMisk DREaM tEaM
Komedien ’Burt Wonderstone’ vil
formentlig danne grundlag for 
et samarbejde mellem to af 
Hollywoods sjoveste mænd. 
Jim Carrey og Steve Carell er 
nemlig ved at skrive kontrakt 
på at spille hovedrollerne som 
et par tryllekunstnere, der 
rivaliserer på livet løs. Sidst, 
de to komikere spillede 
sammen, var i ’Bruce Almighty’.

OsCaRViNDENDE 
BONDskuRk
Oscarvinderen Javier Bardem (No Country 
for Old Men) skal give Daniel Craig modspil 
i den kommende og 23. James Bond-film, 
der muligvis får titlen ’Skyfall’. Den spanske 
skuespiller har fået rollen som skurk, 
men hvordan han skal gøre livet svært for 
agenten med licens til at dræbe, er endnu 
ikke blevet afsløret. Ralph Fiennes er også 
på rollelisten, så man kan håbe, at Bardem 
og Fiennes skal danne par som henholdsvis 
håndlanger og superskurk. Filmen har dansk 
premiere den 25. oktober 2012.

Transformers-filmene er en succesfuld fran-
chise, og kræfterne bag, legetøjsfirmaet Has-
bro og Paramount Pictures, er derfor ikke klar 
til at sætte en stopper for det indbringende 
maskineri. Hasbro er nu i fuld gang med at 
udvikle to kommende film, der dog ikke 
bliver med Shia LaBeouf i hovedrollen, 
men if. rygtebørsen måske bliver med 
actionstjernen Jason Statham.  

tRaNsFORMERs 
4 Og 5 MED Ny 
aCtiONHElt?

Anne Hathaway skal spille med 
i Tom Hoopers (Kongens store 
tale) nye musicalversion af Vic-
tor Hugos ’Les Miserables’. The 
Devil Wears Prada-skuespilleren 
har fået rollen som Fantine, 
en ung kvinde der tvinges ud i 
prostitution for at forsørge sin 
datter. Hugh Jackman skal spille 
helten, der efter 19 år i fængsel 
prøver at opbygge sit liv på ny, 
imens han stadig jagtes af den 
legendariske politikommissær     

Javert (Russell Crowe).

aNNE 
HatHaWay 

tViNgEs uD i 
PROstitutiON

Instruktøren Bille August, der netop har færdiggjort opta-
gelserne til den dansksprogede film ’Balladen om Marie’, 
har scoret sig et regulært drømmehold af skuespillere til 
sin næste engelsksprogede film ’Night Train to Lisbon’ 
efter Pascal Merciers bestseller. Oscarvinderen Jeremy 
Irons skal spille hovedrollen som en schweizisk under-
viser, der efter et møde med en mystisk kvinde tager til 
Lissabon. Ud over Irons vil Vanessa Redgrave, Bruno Ganz, 
Lena Olin og Christopher Lee også medvirke. Filmen får 
premiere engang i 2013.

BillE august
sCORER DRØMMEHOlD

November 2011
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HARRY POTTER

sagaen om Harry Potter, Hermione, Ron og 
de andre troldmænd fra Hogwarts er slut. 
i den forbindelse har vi spurgt brugerne 
på www.kino.dk, hvilken af de otte Harry 

Potter-film, der er den bedste. 4152* har 
stemt, og den nyeste film i serien er en klar 
vinder. Fordelingen er som følger: 

www.hp7-2.dk
3D i udvalgte biografer

HP7_bioplakat_Harry.indd   1 16/06/11   23.43

INTET STED ER SIKKERTINTET STED ER SIKKERT

FØRSTE DEL AF DET ENDELIGE OPGØRFØRSTE DEL AF DET ENDELIGE OPGØR

Harry Potter 

og Dødsregalierne 

- del 2 

1262 stemmer, 30 %

Harry Potter og 

Flammernes Pokal 

769 stemmer, 

19 %

Harry Potter og 

Fangen fra azkaban 

573 stemmer, 

14 %

Harry Potter og 

De Vises sten 

507 stemmer, 

12 %

Harry Potter 

og Dødsregalierne 

- del 1 

297 stemmer, 7 %

Harry Potter og 

Halvblodsprinsen 

276 stemmer, 

7 %

Harry Potter 

og Føniksordenen 

267 stemmer, 

6 %

Harry Potter og 

Hemmelighedernes 

kammer

201 stemmer, 5 %

BRugERkåRiNg: DEN BEDstE HaRRy POttER-FilM

* Antal stemmer ved red. deadline. 
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HARRY POTTER

RAxTER: 
”selvom Part 1 også var 
vældig overraskende, 
synes jeg, at slutningen 
var forrygende. Vi er alle 
blevet trukket igennem 
mange gode år med tryl-
lestavskampe og dyster 
spænding.” 

Harry Potter og Dødsregalierne - del 2

lARS: 
”Min favorit blandt dem 
alle må være ’Flammernes 
Pokal’. Der er visse scener 
i den film, der stadig giver 
mig gåsehud, fordi de er så 
gode. ’Flammernes Pokal’ 
er helt klart den bedste!”

Harry Potter og Flammernes Pokal

IdA: 
”Det er helt klart ’Fangen 
fra azkanban’, der er den 
bedste. Den holder sig 
bedst til bogen, så man 
ikke misser nogle gode 
detaljer, som det desværre 
sker i mange af de andre 
film.”

Harry Potter og Fangen fra azkaban

SOpHIA: 
”Den første Harry Potter vil 
altid være den bedste for 
mig. Det var den film, der 
startede det hele, og der 
hvor man lærte Harry, Ron 
og Hermione og de andre 
gennemgående karakterer 
at kende og den åbnede 
for en helt ny magisk 
fantasi verden.”
Harry Potter og De Vises sten 

ANdREA: 
”Meget besværligt valg, 
men ’HP7 del 1’ var dog 
suveræn.”
Harry Potter og Dødsregalierne - del 1

SATISfyTHE-
cRAVE: 
”Jeg kan simpelthen ikke 
forstå, hvorfor der ikke er 
flere, der har stemt ’Harry 
Potter og Halvblodsprin-
sen’, for det er min ultima-
tive favorit.”
Harry Potter og Halvblodsprinsen

SIGNE: 
”Den viser rigtig godt, at 
Harry ikke kan nogen af de 
ting, han har gjort, uden 
sine venner og familie. 
Dermed ikke sagt, at Harry 
sucks, men jeg kan godt 
lide idéen om samarbejde 
og ikke bare en enkelt helt, 
der klarer det hele.”

Harry Potter og Føniksordenen

AlEx GREVE: 
”Det svar behøver jeg ikke 
engang tænke over :D 
Helt klart to’eren, ’Harry 
Potter og Hemmeligheder-
nes kammer’! Det er bare, 
og har altid været, min 
absolutte favorit :)”

Harry Potter og Hemmelighedernes 
kammer

uDValgtE BRugER-BEgRuNDElsER
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kiNO tV PRæsENtEREs i saMaRBEJDE MED:

Jeg har haft store forventninger til både ’Paranormal Activity 1 og 2’. 
Jeg har set så mange gysere, at jeg ikke har tal på dem. Men det er 
klart gyser-genren, som jeg foretrækker. PA 1 og 2 levede bare over-
hovedet ikke op til mine forventninger. Imens alle jeg kender, syn-
tes, det var de mest skrækindjagende film, de havde set. Jeg syntes 
slet ikke, de var spor uhyggelige.
Jeg havde ikke ret høje forventninger til 3eren (før jeg havde set trai-
leren!), men den skulle jo ses, når jeg har set de to første film. Hvilket 
jeg absolut ikke fortryder. PA 3 var virkelig godt skruet sammen i for-
hold til både nummer 1 og 2, og der var en del mere gys. Videoeffek-
ten på ventilatoren virkede altså bare for godt! Man fik en del chok 
(nogle af dem var rimelig forudsigelige), så nærmest hele biografen 
sad med hænderne for øjnene. Og Bloody Mary-legen... Den ramte 
altså også lige plet ;-)
Jeg vil gerne give filmen 4-5 stjerner, da jeg virkelig synes, at denne 
film var langt bedre end de to foregående. Den var rimelig skræm-
mende, så lad være med at sove alene samme nat.

DeR eR TO FRIBILLeTTeR TIL JULIe FOR 
HeNDeS ANMeLDeLSe AF ’PARANORMAL ACTIVITy 3’

Hvad er                ?
Kino tv er kino.dk’s egenproducerede videoindhold. 
Det er her, man møder de største stjerner, danske 
som  udenlandske. Kino tv finder man på www.kino.dk.

NYE OG SENESTE
INDSLAG På kINO Tv
- Stine Stengade og Trine Dyrholm fra 
 ’Værelse 304’ om film- og biografvaner
- Rowan (”Mr. Bean”) Atkinson om ’Johnny 
 english - Født på ny’ 
- Lone Scherfig om ’Samme dag næste år 
- Nikolaj Coster-Waldau om ’Headhunterne’

MEGET bEDRE END 'PA' 1 OG 2

MåNeDeNS BRUGeRANMeLDeLSe

sE iNtERViEW MED 
ROWaN atkiNsON

På DiN MOBil!

læs MERE På siDE 13

******

kOMMENDE  INDSLAG På kINO Tv
- Matt Damon om ’Contagion’ 
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ed det fulde navn Imogen Gay Poots er det vel ingen overraskel-
se, at den unge britiske skuespillerinde, Imogen Poots, er født af 

kreative forældre. Faderen er tv-producent, og det var også netop på tv, 
at Poots startede sin karriere som bare 14-årig med en lille rolle i serien 
’Casualty’ (2004). Hun havde sideløbende spillet teater hos en selv-
stændig trup i London, men det egentlige gennembrud kom i 2006, da 
Poots medvirkede i storfilmen ’V for Vendetta’ og derefter fik en større 
rolle i zombie-filmen ’28 Weeks Later’ (2007).

Poots er uddannet på en privatskole for piger, hun er fortsat medlem af 
en teatertrup, og så laver hun i ny og næ modelarbejde. Det er dog på 
det store filmlærred, at publikum er begyndt at lære Poots at kende, og 
filmfremtiden ser lovende ud. 

Skuespillere som Michael Douglas, Zack Efron, Michael Fassbender og 
Judi Dench har allerede givet modspil til Poots, som for nyligt sprang 
ud som vaskeægte hjerteknuser overfor Colin Farrell i vampyrkomedien 
’Fright Night’ (2011), og i denne måned er Poots aktuel i ’Jane Eyre’ - igen 
overfor Fassbender. I fremtiden kan vi se hende i filmen om Jeff Buckley, 
’Greetings from Tim Buckley’ (2012), sammen med kæresten Penn Bad-
gley, og senere overfor Orlando Bloom i dramaet ’The Laureate’ samt 
James McAvoy i thrilleren ’Filth’.

m fUlDe NAVN: iMOgEN gay POOts
 

foDt: 5. JuNi, 1989
 

steD: lONDON, ENglaND 
 

hoJDe: 164 CM
 

kAeleNAVN: iMi, iMO
 

GeNNembrUDsfilm: 
28 WEEks latER

 
forholD: kæREstE MED gOssiP giRl-
skuEsPillEREN PENN BaDglEy

 
boNUs iNfo: HaR sPillEt saMMEN 
MED ulRiCH tHOMsEN i ’CENtuRiON’ (2010)

 
AktUel i: JaNE EyRE

iMOgEN
POOts

aktuEl i: Jane Eyre - siDE 18

holD oJe meD: 

© PatHé PiCtuREs
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PREMIEREOvERSIGT

03-11
CONtagiON ..................................................... s. 14
Thriller

BRØNDgRaVERENs DattER  ............................. s. 16
Drama / Romantik

10-11
JaNE EyRE  .................................................... s. 18
Drama / Romantik 

NOgEt i luFtEN  .............................................. s. 20
Romantik / Komedie

sViNDEl På HØJt PlaN  .................................... s. 22
Komedie

17-11
50/50 ............................................................. s. 24
Komedie / Drama
NiCEVillE  ....................................................... s. 25
Drama

Mia Og MigOO .............................................. s. 26
Animation / Familiefilm 

BEast ............................................................. s. 27
Drama

tHE tWiligHt saga:
BREakiNg DaWN - DEl 1  ................................. s. 28
Teenagefilm / Romantik

POuPOuPiDOu  ............................................. s. 30
Thriller

24-11
aRtHuRs JulEgaVERæs  ................................ s. 31
Animation / Familiefilm 

iD:a  ............................................................... s. 32
Thriller

NaDER Og siMiN - EN sEPaRatiON  .................. s. 33
Drama

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

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

PREMiEREOVERsigt

 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!

82,36%

120 stEMMER
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© aRtHuRs JugaVERæs, sONy PiCtuREs

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 mobil-
telefon. Hold derfor øje  med 2d-koderne, der i dette 
magasin er at finde på fem forskellige titler.

 SÅdAN GOR dU: 
•	Du	skal	have	adgang	til	internettet	på	din	mobil
•	Send	sms	med	ordet	TAG2GO	til	1220	
•	Du	modtager	en	sms	med	et	link	
•	Tryk	på	linket	for	at	downloade	programmet	til	din	kameratelefon	
•	Åbn	programmet	på	din	telefon	
•	Hold	kameraet	op	foran	koden	og	vent	
•	Tryk	på	playknappen	og	se	filmtraileren
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CoNtAGioN
sMittEFaRlig tHRillER

a beth Emhoff (Gwyneth Paltrow) vender hjem 
efter en forretningsrejse i Hong kong, udvikler det, 

hun troede var jetlag, sig i en langt mere ondartet ret-
ning. To dage senere dør hun på skadestuen, og lægerne 
fortæller hendes chokerede mand (Matt Damon), at de 
ikke aner hvorfor. Snart viser de samme mystiske symp-
tomer sig hos flere mennesker - og i flere lande. Antallet 
af smittede stiger hurtigt, og frygten begynder at sprede 
sig, alt imens de bedste læger og forskere forsøger at 
finde en kur til denne ukendte og dødelige virus.  

Den Oscarvindende instruktør Steven Soderbergh (Traf-
fic) står bag denne globalt orienterede film, der viser, 
hvordan frygt kan være ligeså farlig og smitsom som en 
dødbringende virus. ’Contagion’ debuterede som num-
mer ét i USA og har et imponerende hold af skuespillere 
på rollelisten, der foruden Gwyneth Paltrow og Matt 
Damon bl.a. tæller stjerner som Jude Law, Marion Cotil-
lard og kate Winslet. 

D
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Contagion

iNstRuk tØR 
Steven Soderbergh

skuEsPillERE 
Matt Damon, 
Kate Winslet, Laurence 
Fishburne, Jude Law, 
Marion Cotillard, 
Gwyneth Paltrow 
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USA
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filmoplevelse.

Ægte filmformat uden sorte felter yder spillefilm fuld retfærdighed. Billedkvaliteten er  
uforlignelig, og det samme kan siges om lyden. Når du dertil lægger tosidig Ambilight 
Spectra og Smart TV, får du en oplevelse, du ikke ønsker at gå glip af.

et must for alle 
filmelskere.

Almindeligt tv-format

Cinema 21:9 har 30 % større billedareal i  
forhold til det gængse tv-format 16:9

Ultrabredt Cinema 21:9

C I N E M A 21:9
Download en QR-læser 

til din smartphone,  
og scan taggen.



broND-
GrAVereNs 
DAtter 
FRaNsk ROMaNtisk DRaMa 
aF Og MED DaNiEl autEuil

© uiP

dRAMA / ROMANTIK

ORigiNal titEl 
La fille du puisatier

iNstRuktØR 
Daniel Auteuil 

skuEsPillERE 
Daniel Auteuil, 
Astrid Bergès-Frisbey, 
Nicolas Duvauchelle, 
Kad Merad

laND 
Frankrig 

PRODuktiONsåR 
2011

sPillEtiD 
107 min.

PREMiERE

03-11

i befinder os i det sydlige Frankrig i begyndelsen af 
Anden Verdenskrig. Pascal (Daniel Auteuil) er en 

krakilsk, men hengiven brøndgraver, der må opfostre sine 
seks døtre efter sin kones død. Den smukke datter Patri-
cia (Astrid Bergès-Frisbey) er uddannet i Paris og sin fars 
øjesten. Hun møder piloten Jacques, som hun bliver gra-
vid med, kort tid før han sendes til fronten for at kæmpe. 
Pascals assistent Félipe er også forelsket i Patricia, men da 
der kommer knaster i forholdet mellem Pascal og Jacques’ 
familie, er Félipe den eneste, der kan opbløde stemningen. 

’Brøndgraverens datter’ er baseret på Marcel Pagnols film 
fra 1940 af samme navn og er instrueret af en af Frankrigs 
mest kendte skuespillere Daniel Auteuil (Skjult). Filmatise-
ringerne af Marcel Pagnols romaner ’Kilden i Provence’ og 
’Manon og Kilden’, som også havde Daniel Auteuil på rolle-
listen, blev populære rundt om i verden i midten af 80erne. 
Astrid Bergès-Frisbey er en kommende stjerne i fransk film, 
og det internationale publikum kender hende nok bedst 
som havfrue i ’Pirates of the Caribbean: I ukendt farvand’ 
(2011). 

V
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TIL: hele familien
FRA: hele familien

Hvis du er vild med topunderholdning, så er CANAL+FILM en tv-pakke med rigtig 
mange plusser! Der er noget for hele familien, når vi blænder op for 300 premierefilm 
om året + de bedste serier + masser af prisbelønnet børne-tv + meget mere. Slå til nu 
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*ANTAL AF KANALER AFHÆNGER AF TV-OPERATØR

**CANAL+FILM 79 KR./MD. I 6 MDR. MINDSTEPRIS 474 KR. HEREFTER 
NORMALPRIS 179 KR./MD. TILBUDDET GÆLDER T.O.M 31. DECEMBER 2011 MERE END ALMINDELIG TV

79,-pr. måned**

Nu kun

8 FILMKANALER*1 SERIEKANAL*

BESTIL PÅ CANALPLUS.DK ELLER70 10 02 04

DEN PERFEKTE JULEGAVE TIL HELE FAMILIEN



JANe eyre
Ny FilMatisERiNg aF CHaRlOttE 
BRONtës klassiskE ROMaN

© sF FilM
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ORigiNal titEl 
Jane Eyre

iNstRuktØR 
Cary Fukunaga 
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Michael Fassbender, 
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Judi Dench, 
Sally Hawkins
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PRODuktiONsåR 
2011

sPillEtiD 
120 min.

PREMiERE

10-11

en forældreløse og fattige Jane Eyre (Mia Wasiko-
wska) vokser op i 1800-tallet hos en streng, vel-

havende tante, der afskriver hende og sender hende væk til 
hårde skolekår. Som ung oplært kvinde får Jane arbejde på 
det storslåede gods, Thornfield Hall, der ejes af den dystre 
og mystiske Edward Rochester (Michael Fassbender). Jane 
forelsker sig hovedkuld i Rorchester, men romancen forhin-
dres ikke kun af klasseskel, men også af Rorchesters mørke 
hemmeligheder. 

’Jane Eyre’ blev skrevet i 1847 af Charlotte Brontë og har 
siden opnået klassikerstatus som en roman foran for sin 
tid pga. en selvstændig og stærk kvindelige hovedkarak-
ter. Den er desuden kendt for at blande dannelsesromanen 
med social kritik og gotiske elementer i form af den byron-
ske Mr. Rorchester. Denne filmatisering er den 16. af slag-
sen og er instrueret af Cary Fukunaga (Sin nombre) med et 
stærkt hold af karakterskuespillere.

D
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JANe eyre
Ny FilMatisERiNg aF CHaRlOttE 
BRONtës klassiskE ROMaN

NoGet 
i lUfteN 
DaNsk JulEkOMEDiE

© sF FilM
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ORigiNal titEl 
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iNstRuktØR 
Michael Asmussen

skuEsPillERE 
Robert Hansen, 
Line Kruse, 
Christiane Schaumburg-
Müller, 
Dejan Cukic, 
Linda P 

laND 
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2011

sPillEtiD 
100 min.

PREMiERE

10-11

ernille (Line Kruse) har altid haft en helt særlig evne 
- en mærkelig fornemmelse af, at noget vil ske. Så 

hun starter med hjælp fra sin veninde Sidsel (Linda P) som 
clairvoyant, og hendes første klient bliver den charmerende 
Daniel (Robert Hansen), en journalist der har fået til opgave 
at afsløre clairvoyance som fup. De to falder for hinanden, 
og det bliver et problem, da begge har kærester. Daniel er 
forlovet med den smukke Michelle (Christiane Schaum-
burg-Müller), og Pernilles kæreste Alexander (Dejan Cukic) 
har langt om længe spurgt Pernille, om hun vil gifte sig med 
ham. 

”Der er noget i luften, jeg véd ikke hvad…” De fleste kender 
ordene, og ligesom Vilhelm Gregersens klassiske julesang 
er filmen ’Noget i luften’ en historie om kærlighed til hin-
anden og til december-højtiden. Robert Hansen er en ruti-
neret kraft i romantiske komedier med rollen som Viktor i 
Anja & Viktor-filmene, og Line Kruse er kendt fra ’En familie’ 
(2011) og som storesøster Stine i filmene om Krummerne.

P
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KOMEdIE

ORigiNal titEl 
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iNstRuktØR 
Brett Ratner

skuEsPillERE 
Eddie Murphy, 
Ben Stiller, 
Matthew Broderick, 
Alan Alda, 
Téa Leoni, 
Casey Affleck

laND 
USA
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2011

sPillEtiD 
Afventer

PREMiERE
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osh Kovacs (Ben Stiller) har ansvaret for en af de 
mest luksuriøse og bedst sikrede beboelsesejen-

domme i New York. På øverste etage bor Arthur Shaw 
(Alan Alda), der sidder i husarrest efter at have stjålet to 
milliarder dollars fra en pensionskasse, der bl.a. tilhører 
Josh. Sammen med sine kollegaer i beboelsesejendom-
men planlægger Josh derfor et kup mod Arthur, for at tage 
hævn og få sine penge igen. Til at kunne gennemføre røve-
riet må han dog have hjælp fra den erfarne tyv Slide (Eddie 
Murphy).

Komedien ’Svindel på højt plan’ er instrueret af manden 
bag Rush Hour-filmene og ’X-Men: The Last Stand’ (2006), 
Brett Ratner, og har, udover Ben Stiller og Eddie Murphy i 
hovedrollerne, også Casey Affleck (The Killer Inside Me), 
Alan Alda (M*A*S*H) og Matthew Broderick (The Cable 
Guy) på rollelisten.
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iNstRuktØR 
Jonathan Levine
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Joseph Gordon-Levitt, 
Seth Rogen, 
Anna Kendrick, 
Bryce Dallas Howard, 
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50/50
kOMEDiE-DRaMa 
iNsPiREREt aF 
saND HistORiE 

filmen ’50/50’ får den 27-årige Adam, som ellers 
er ved godt helbred, konstateret kræft. Adam 

vælger kun at fortælle det til sin kæreste (Bruce Dallas 
Howard), sin bedste ven (Seth Rogen) og sin mor (Anje-
lica Huston). Hver og én har de vidt forskellige måder 
at forholde sig til den triste nyhed og de efterfølgende 
behandlinger, og samtidig bliver Adam tildelt en ung te-
rapeut (Anna Kendrick), der viser sig at være temmelig 
uerfaren på området.

Seth Rogen (Knocked Up) har skrevet ’50/50’ inspireret 
af dengang hans egen kammerat fik konstateret kræft, 
og hvordan de to valgte humor som en måde at forholde 
sig til den dødbringende sygdom på. I rollen som Adam 
ses Joseph Gordon-Levitt, der især er kendt fra ’(500) 
Days of Summer’ og ’Inception’. Filmen er instrueret af 
Jonathan Levine, der ligeledes sad i instruktørstolen til 
den prisvindende ’The Wackness’ (2008).
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Tate Taylor 
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ississippi, 1962. Ku Klux Klan hærger, og undertryk-
kelsen af de sorte lever i bedste velgående. Det er her 

Aibileen, en sort midaldrende kvinde, der har arbejdet som 
tjenestepige hele sit liv, indvilger i at fortælle den sande 
historie om kårene hos den hvide arbejdsgiver. Den unge 
Miss Skeeter, der selv er del af den hvide overklasse, har 
nemlig sat sig for i al hemmelighed at skrive en bog set fra 
den sorte tjenestepiges perspektiv. Deres samarbejde viser 
sig at være farligere end forventet, men samtidig bliver det 
starten på noget langt større end blot en bog.

’Niceville’ toppede de amerikanske biograflister tre uger i 
træk. Filmen er baseret på bestselleren ’The Help’ af Kath-
ryn Stockett og er en del af Biografklub Danmarks program. 
Emma Stone (Easy A), der er en af tidens mest eftertragte-
de unge skuespillere, spiller journalistspiren Miss Skeeter, 
mens Viola Davis (Doubt) er tjenestepigen Aibileen, og 
Bryce Dallas Howard (Hereafter) giver giftigt modspil som 
fordomsfuld, hvid overklassefrue.

m
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miA oG miGoo 
REDNiNgsaktiON: liVEts tRæ

igen Mia bliver efterladt af sin far, der tvinges til 
at arbejde i junglen med en boring af en vejtunnel, 

som skal føre fremtidige gæster til et kommende luksus-
hotel. Da han bliver indespærret i tunnelen, beslutter 
Mia sig for på egen hånd at finde ham. Undervejs møder 
hun det mystiske væsen Migoo, der sammen med sine 
venner passer på Livets træ. Træet gror lige der, hvor ho-
tellet skal opføres, og hvis det rives ned, vil Jorden ikke 
længere kunne overleve. Nu må Mia og Migoo redde 
både Mias far og selveste Jorden.

’Mia og Migoo’ er en fransk produceret tegnefilm af 
manden bag ’Frøernes spådom’. Der er lagt op til mil-
jøbevidst, moralsk animation i stil med japanske Hayao 
Miyazakis film, og venskabet mellem Mia og skovens 
væsner kan på papiret sammenlignes med Miyazaki-
filmen ’Min nabo Totoro’ (1988). Stilen er dog mere i tråd 
med den europæiske tegnefilmstradition.

Filmen får premiere med dansk tale.
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beAst
PsykOlOgisk DRaMa 
aF CHRistOFFER BOE

runo (Nicolas Bro) og Maxine (Marijana Jankovic) kan 
ikke give slip på hinanden - de elsker, hader, foragter 

og forguder hinanden i et konstant spil af frastødning og 
tiltrækning. Men noget er ved at ske - noget er helt galt. 
Bruno opdager, at Maxine er ham utro, så han iværksætter 
en lille test. Spørgsmålet er nu, hvor langt vil han gå for at 
holde på sit livs kærlighed?

’Beast’ genforener instruktør Christoffer Boe med skue-
spillerne Nikolaj Lie Kaas, Nicolas Bro og Marijana Janko-
vic, som han brugte i henholdsvis ’Reconstruction’ (2003), 
’Offscreen’ (2006) og ’Alting bliver godt igen’ (2010).

b
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TEENAGEfIlM / ROMANTIK

ORigiNal titEl 
The Twilight Saga: 
Breaking Dawn - Del 1

iNstRuktØR 
Bill Condon

skuEsPillERE 
Kristen Stewart, Robert 
Pattinson, Taylor Laut-
ner, Ashley Greene, 
Nikki Reed, Dakota 
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2011

sPillEtiD 
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PREMiERE

17-11

enneskepigen bella (kristen Stewart) gifter sig 
endeligt med med sin udkårne, vampyren Ed-

ward (Robert Pattinson). Romancen varer ikke længe, 
for straks efter den længe ventede bryllupsnat begyn-
der bellas krop at forandre sig. Hun er gravid, og det 
ufødte barn vokser unaturligt hurtigt, hvilket truer 
med at koste hende livet. bella nægter dog at give slip 
på barnet, så da varulvene samles for at dræbe det 
ufødte monster, må vampyrerne forsvare bella og Ed-
wards ufødte barn. 

‘The Twilight Saga: breaking Dawn - Del 1’ er første film 
i en todelt filmatisering af Twilight-seriens sidste bog. 
Denne gang skal der træffes endnu sværere valg. Ed-
ward må tage stilling til, om han vil miste sin kone i bar-
selssengen eller miste sit ufødte barn, mens varulven 
Jacob (Taylor Lautner) må vælge side mellem sin ulve-
flok, og pigen han elsker. Dreamgirls-instruktøren bill 
Condon sidder i instruktørstolen, men ellers er resten 
af holdet velkendte ansigter indenfor det populære 
Twilight-univers.

m
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avid Rousseau (Jean-Paul Rouve) er en storsælgende 
krimiforfatter fra Paris, der uheldigvis lider af en 

alvorlig skriveblokering. En dag findes modellen og den 
lokale skønhed Candice Lecoeur (Sophie Quinton) død i 
sneen i Jura-bjergene uden for en lille by i den koldeste del af 
Frankrig. Candice var kendt som ”den nye Marilyn Monroe” 
på grund af sit udseende, sit job og sit lave selvværd. Dødsår-
sagen afskrives øjeblikkeligt som selvmord efter en overdosis 
piller, men den tror David ikke rigtig på, og virkeligheden kan 
meget vel vise sig at være mere fantastisk end fantasien.

’Poupoupidou’ er en fransk krimi, hvori Sophie Quinton 
spiller en kvinde, der måske er reinkarnationen af Marilyn 
Monroe. Quinton var også med i instruktør Gérald Hustache-
Mathieus tidligere spillefilm ’La chatte andalouse’ (2002) og 
’Avril’ (2006).

D
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ArthUrs 
JUleGAVerAes
klassisk JulEFORtælliNg MED Et NutiDigt tWist 

ar du nogensinde tænkt over, hvordan det lykkes ju-
lemanden at levere alle julegaverne på en enkelt dag? 

Familiefilmen ’Arthurs julegaveræs’ giver et anderledes og 
højteknologisk svar på dette spørgsmål. Vi møder juleman-
den og hans familie, der bl.a. består af den smånaive søn 
Arthur, samt den grove og friske bedstefar. Sammen styrer 
de det kendte familiefirma med stor succes. Men efter en 
ellers vellykket og velorganiserede uddeling af årets jule-
gaver viser det sig, at én enkelt gave mangler at blive ud-
delt. Tanken om, at der sidder et barn uden en gave jule-
aften bliver for meget for Arthurs gode hjerte, og han be-
slutter sig derfor for at aflevere gaven selv.

’Arthurs julegaveræs’ er det første samarbejde mellem 
Aardman Animations og Sony Pictures Animation. Aard-
man er nok mest kendt for deres to elskede figurer i mo-
dellervoks, nemlig makkerparret Walter og Trofast, der i 
2005 fik deres første spillefilm med titlen ’Walter og Trofast 
- Det store grøntsagskup’.  Sonys første animationsfilm hed 
’Boog & Elliot - vilde venner’ og havde premiere i 2006. Fil-
men vises med dansk tale. 
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skuEsPillERE 
Tuva Novotny, 
Carsten Bjørnlund, 
Jens Jørn Spottag

laND 
Danmark 

PRODuktiONsåR 
2011

sPillEtiD 
100 min.

PREMiERE

24-11

iD:A 
MENNEskEJagt
i DaNsk 
sPæNDiNgsFilM

liena (Tuva Novotny) vågner op ved en flod i Frankrig 
med et stort ar på maven, en taske med to millioner 

euro og svært hukommelsestab. Hun opdager, at hun bliver 
jagtet af mystiske mænd og må flygte. Hun taler med dansk 
accent og rejser derfor til Danmark, hvor hun møder den 
internationale operasanger Just Ore (Carsten Bjørnlund). 
Han bliver udgangspunktet for hendes søgen, og langsomt 
begynder puslespillet at falde på plads for Aliena, der må 
erkende, at fortiden er mere kompliceret end som så. 

Den danske thriller ’ID:A’ har Tuva Novotny fra ’Kandidaten’ 
(2008) og ’Sandheden om mænd’ (2010) i hovedrollen som 
kvinden med den forsvundne identitet. Hun spiller over for 
Carsten Bjørnlund, der er kendt fra tv-serien ’Forbrydelsen 
II’ og har en rolle i den internationale gyser ’The Thing’ 
(2011). Instruktør Christian E. Christiansen er bekendt med 
thriller-genren fra sin amerikanske ’The Roommate’ (2011), 
og plottet kan både sammenlignes med gamle Hitchcock-
klassikere som ’Menneskejagt’ (1959) og den mere moderne 
Bourne-trilogi.

A

sE tRailEREN ligE 
Nu På DiN MOBil!

læs MERE 
På siDE 13 

83,8%

66 stEMMER
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dRAMA

ORigiNal titEl 
Jodaeiye Nader az Simin

iNstRuktØR 
Asghar Farhadi

skuEsPillERE 
Peyman Moaadi, 
Leila Hatami, 
Sareh Bayat, 
Shahab Hosseini

laND 
Iran  

PRODuktiONsåR 
2011

sPillEtiD 
123 min.

PREMiERE

24-11

NADer 
oG simiN
- eN sePArAtioN
iRaNsk ViNDER aF gulDBJØRNEN

ader og Simin står overfor en skilsmisse, men 
Naders Alzheimers-ramte far komplicerer 

processen. Alligevel ønsker Simin at rejse fra Iran 
og tage datteren med sig. Nader ønsker egentlig det 
samme, men han vil ikke lade sin syge far i stikken.
Som midlertidig løsning må han anskaffe en hjem-
mehjælp, og snart udvikler det, der startede som et 
klassisk samlivsdrama, sig til et retsdrama præget af 
det iranske samfund og ikke mindst moralske dilem-
maer.

’Nader og Simin - en separation’ imponerede på årets 
filmfestival i Berlin, hvor den blev hædret med både 
Guldbjørnen for Bedste film og en samlet Sølvbjørn 
til de fire hovedrolleindehavere for Bedste skuespil.

N



Twilight. Det er én af årets største filmbegivenheder. Kvindemennesker plaprer løs om det, og medie-
billedet eksploderer med fænomenet, der først var en storsælgende bogserie, og nu er en gigantisk 
filmserie. Du ved måske allerede, at Twilight-sagaen handler om menneskepigen Bella Swan, der er 
splittet mellem sin brændende kærlighed til vampyren Edward Cullen og et platonisk, men passioneret 
forhold til varulven Jacob Black. Men vidste du fx, at nogle af litteraturens største kærlighedsromaner 
ligger til grundlag for historien, eller at varulvene slet ikke er varulve, og forstår du betydningen 
af ord som Dazzle, Imprinting eller Volturi?
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fholdenhed:

edward og Bella er nærmest overnaturligt 
tiltrukket af hinanden, men afstår fra at 
dyrke sex, da edward er bange for at skade 
Bella med sine vampyrkræfter. Desuden 
er edward af den gamle skole og mener, 
modsat Bella, at sex hører ægteskabet til. 
At denne morale muligvis bunder i for-
fatterinden Stephenie Meyers egen tro-
soverbevisning som mormon, ændrer ikke 
ved det faktum, at en stor del af Twilight-
sagaens popularitet skyldes netop den 
effektive spænding mellem grænseløst 
begær og jomfruelig afholdenhed. 

lod:

De gode vampyrer i Twilight-sagaen drik-
ker kun blod fra dyr, men tørster stadig 
efter menneskeblod. Faktisk opstår ed-
wards interesse i Bella, fordi hendes blod 
dufter dobbelt så skønt for netop ham. 
"your scent, it's like a drug to me. Like my 
own personal brand of heroin," fortæller 
han Bella, der ironisk nok ikke selv tåler 
synet af blod.

old Ones:

Varulveslang for vampyrer, der - modsat 
de varme varulve - føles iskolde. Varulve 
og vampyrer er ærkefjender af natur.

Cullen-familien:

Også kendt som den Olympiske Klan. en 
slags vampyrfamilie med far (Carlisle), 
mor (esme) og tre børn (edward, emmet 
og Alice) med partnere (Rosalie Hale 
og Jasper Hale). Overhovedet Carlisle 
er læge, og hans respekt for liv danner 
grundlag for et moralsk kodeks, der ad-
skiller Cullen-familien fra andre vampy-
rer. De slår ikke mennesker ihjel.  

azzle:

en evne til at “blænde” folk af det mod-
satte køn. Denne evne besidder edward 
Cullen, der uden selv at ville det fortryller 
ethvert kvindevæsen. evnen hænger sam-
men med vampyrens naturlige rovdyrs-
egenskab til at tiltrække mennesket. 

Diamanter:

Den gængse vampyr brænder op, hvis 
denne kommer i kontakt med sollys. 
Twilight-vampyrerne nøjes dog med at 
glimte som diamanter.

ngen:

Det var noget af et tilfælde, at Stephenie 
Meyer skulle blive en af nutidens mest 
sælgende forfattere. Den 2. juni 2003 

vågnede Meyer fra en intens drøm om 
et ungt par, der lå på en romantisk eng 
midt i en skov. Pigen var en gennemsnit-
lig type, mens drengen var en blændende 
smuk vampyr. Drømmesekvensen blev 
udgangspunkt for handlingen samt en 
central scene i såvel første bog som film.  

orever Dawn:
Uudgivet romanfortsættelse til den før-
ste bog, Twilight, skrevet af Stephenie 
Meyer for sin egen skyld. Ifølge hende 
selv egnede ’Forever Dawn’ sig ikke til 
seriens unge publikum, men til et mere 
modent af slagsen. I stedet for at udgive 
romanen gav Meyer den derfor som gave 
til sin søster.

Forks:

By i Clallam County, Washington hvor 
’Twilight’ foregår. Byen findes i virkelighe-
den og har omkring 3.500 indbyggere.

Formskiftere:

Det er forkert at bruge betegnelsen 
”varulv” om Jacob Black og hans artsfæl-
ler. I virkeligheden er de formskiftere og 
nedstammer fra Quileute-stammens ån-
dekrigere, der kunne forlade den fysiske
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        wilight. Det er én af årets største filmbegivenheder. 

Kvindemennesker plaprer løs om det, og mediebilledet 

eksploderer med fænomenet, der først var en storsæl-

gende bogserie, og nu er en gigantisk filmserie. 

Du ved måske allerede, at Twilight-sagaen handler om 

menneskepigen Bella Swan, der er splittet mellem sin 

brændende kærlighed til vampyren edward Cullen 

og et platonisk, men passioneret forhold til varulven 

Jacob Black. Men vidste du fx, at nogle af litteraturens 

største kærlighedsromaner ligger til grundlag for 

historien, eller at varulvene slet ikke er varulve, 

og forstår du betydningen af ord som Dazzle, Imprinting 

og Volturi? Hvis ikke, er der ingen grund til panik. Vi 

klæder dig her på til premieren på seriens fjerde og 

næstsidste film, ’The Twilight Saga: Breaking Dawn - Del 1’, 

ved at præsentere fænomenets grundelementer A til Z.

FæNOMENEt a – Z

t
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Jkrop for at vandre som ånder, der kunne 
kommunikere med hinanden gennem tan-
kekraft alene. Modsat litteraturens andre 
varulve, er disse formskiftere hverken af-
hængige af fulmånen for at skifte form, og  
de angriber ikke mennesker - de kan dog 
være farlige at omgås pga. et voldsomt 
temperament. 

raviditet:

I ’Breaking Dawn’ bliver Bella ved et uheld 
gravid med edward på bryllupsnatten. 
Dette handlingselement er blevet mod-
taget forskellige af kritikerne. en fløj ser 
graviditeten og især Bellas modstand af 
abort som en moralisering over sex, mens 
andre mener, at graviditeten romantise-
rer teenagegraviditet.

elvede:

Bella ønsker brændende selv at blive 
vampyr, så hun kan leve for evigt med sin 
elskede edward. Men edward nægter at 
transformere hende, da han inderst inde 
ser sig selv som et monster og mener, han 
hører til i helvede. en skæbne han ikke 
ønsker at påføre Bella. 

mprinting:

Varulvene i Twilight-sagaen kan ufrivil-
ligt rammes af en form for evig kærlighed 
kaldet imprinting. Det beskrives således: 
”Det er ikke længere tyngdekraften, der 
holder dig, men hende, og du bliver, hvad 
end hun har brug for - om dette så er en 
beskytter, en elsker eller en ven.” Imprin-
ting gælder kun den ene vej, og man kan 
ikke tvinge den udvalgte til at elske én 
tilbage. Jacob er overbevist om, at Bella 
er hans udvalgte, og derfor bliver han 
hårdnakket ved med at kæmpe for hendes 
kærlighed. 

ane Eyre:

Karakteren edward 
Cullen er ifølge 
forfatterinden selv 
kraftigt inspireret 
af og opkaldt efter 
én af litteraturens 
store byronske helte, 
nemlig edward Rochester 
fra 1800-talsroma-
nen ’Jane eyre’. 
Definitionen på 
en byronsk helt 
er ifølge Den 
danske ordbog: 
"en melankolsk 
og rastløs ener 
i opposition til 
gængse normer 
og bærende på en 
følelse af ubestemt 
skyld." Denne blev 
skabt af den engelske dig-
ter Lord Byron (1788-1824).

ærlighed:

Glem alt om vampyrer og varulve 
- når alt kommer til stykket, hand-
ler Twilight-sagaen om kærlighed! 
evig kærlighed. Hvilket forklarer, at 
fanbasen hovedsageligt består af pi-
ger og kvinder.

ove:

Vampyrerne har et lovsæt, der kontrol-
leres af den magtfulde Volturi-klan. Alle 
lovene omdrejer hemmeligholdelsen af 
vampyrernes eksistens overfor menne-
sket. Derfor er det bl.a. ulovligt at begå 
bemærkelsesværdige drab samt skabe 
nye vampyrer uden at tage ansvar, og - 
vigtigst af alt - at avle med en dødelig, da 
afkommet ikke kan styres.  

idnight Sun: 

Ufærdig og uudgivet roman af Stephenie 
Meyer der fortæller samme historie som 
’Twilight’, men ud fra edwards perspektiv. 
Værket blev bl.a. læst af Catherine Hard-
wicke, instruktøren bag den første film, 
for bedre at kunne finde den rette skue-
spiller til at spille edward. ’Midnight Sun’ 
blev lækket på internettet, før den var 
færdig, hvilket fik Meyer til at droppe en 
færdiggørelse af værket. >

K
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Emmet

Carlisle

Rosalie Bella Jacob Alice
Edward JasperEsme
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 ewborns:

Betegnelse af en nyligt transformeret 
vampyr. en ”nyfødt” er i starten stærkere, 
hurtigere og langt mere blodtørstig end 
den ”voksne” vampyr. Meyer har skrevet 
en selvstændig roman, The Short Second 
Life of Bree Tanner, om den nyfødte Bree 
Tanner, der er en karakter fra den tredje 
bog, ’eclipse’. 

vernaturlige evner:

Ud over at være udødelig, hurtig og stærk 
besidder ca. én ud af halvtreds vampyrer 
en ekstra overnaturlig evne. evnen er en 
styrket version af et talent, denne besad 
som menneske. Alice kan fx se ind i frem-
tiden, Jasper kan manipulere med folks 
sindstilstand, den magtfulde Volturi-
vampyr Aro kan læse tanker ved fysisk 
kontant, mens hans håndlanger Jane kan 
påføre illusionen om smerte. edwards 
særlige evne er, at han kan høre folks tan-
ker - undtagen Bellas. 

Oversættelser:
Twilight-romanerne er blevet oversat til 
37 sprog og har solgt over 100 millioner 
kopier verden over.

erspektiv:

en del af Stephenie Meyers succesop-
skrift består i, at bøgerne er fortalt ude-
lukkende fra Bellas perspektiv. Gennem 
Bella har Meyer nemlig ramt den perfekte 
tone af teenageangst, og samtidig giver 

den subjektive vinkel 
plads til en over-

romantisk og 
tæt på fana-
tisk dyrkelse 
af edward-
karakteren.

Priser:
Twilight-filmene er ikke anmelderroste og 
har ikke vundet prestigefyldte filmpriser. 
Derimod er sagaen blevet eftertrykkeligt 
hædret med publikumspriser som MTV 
Movie Awards, hvor filmene tre år i træk 
har vundet for Bedste Kys, Bedste Mand-
lige Hovedrolle samt Bedste Film.

uileute:

Gammel indiansk stamme der opholder 
sig i i området La Push nær Forks, som Ja-
cob Black og hans familie er del af. 

omeo og Julie: 

Især seriens anden bog, ’New Moon’, har 
flere overensstemmelser med William 
Shakespeares kærlighedstragedie ’Ro-
meo og Julie’ (ca. 1596). Ligeledes låner 
Meyer - uden at skjule det - Shakespeares 
klassiske konflikt om umulig, men altover-
skyggende kærlighed.

tephenie Meyer:

Amerikansk forfatter født juleaften 1973. 
Meyer har studeret engelsk Litteratur på 
Brigham young University i Utah, er gift 
og har tre sønner. Meyer er mormon og 
tilhører Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages 
Hellige. Før Meyer skrev ‘Twilight’, havde 
hun kun haft ét job, hvilket var som recep-
tionist. I dag har Meyer flere gange ligget 
på Forbes liste over de 100 mest indfly-
delsesrige personer i verden og er god for 
over 50 millioner dollars.

Bøgerne:
Twilight-bogserien består af følgende bøger:
Twilight (Tusmørke), 2005
New Moon (Nymåne), 2006
Eclipse (Formørkelse), 2007
Breaking Dawn (Daggry), 2008
The Short Second Live of Bree Tanner (Bree 
Tanners korte liv efter døden), 2010

Filmene:
Twilight-sagaen består af følgende film:
Twilight (2008) 
The Twilight Saga: New Moon (2009) 
The Twilight Saga: Eclipse (2010) 
The Twilight Saga: Breaking Dawn 
- Del 1 (2011) 
The Twilight Saga: Breaking Dawn 
- Del 2 (2012)

tWiligHt
Fænomenet A – Z
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Stolthed og fordom:
Jane Austens klassiske roman fra 1813 om 
Mr. Darcy og elizabeth Bennet har fun-
geret som stor inspiration for romancen 
mellem edward og Bella. Det ses især i 
den første bog, hvor Bella fejlagtigt tror, 
at edward afskyer hende, mens han i vir-
keligheden blot afskyer sin egen beta-
gelse. 

eams:

Fans bruger betegnelsen ”Team” for at 
markere, hvilken af de to mandlige ho-
vedroller, de foretrækker. er man mest 
til vampyren edward Cullen, er man Team 
edward. Foretrækker man varulven Jacob 
Black, er man Team Jacob. Nogle er Team 
Bella, mens de neutrale kalder sig Team 
Switzerland.

Twimoms:
Betegnelse for de voksne mødre, der har 
taget Twilight-serien til sig og dyrker fæ-
nomenet med samme entusiasme som de 
teenagepiger, bøgerne egentlig er skrevet 
til. 

ngdom:

Vampyrerne i Twilight-sagaen bliver al-
drig gamle, men har altid den samme al-
der, som da de blev forvandlet. Derfor vil 
edward altid være 17 år, mens Bella lang-
somt vokser fra ham. At blive ældre end 
edward stresser Bella, men i virkelighe-
den er edward Cullen født i 1901, hvilket 
gør ham en del ældre end hende. 

olturi:

Volturi-klanen er den ældste eksiste-
rende vampyrklan bosat i Italien. Volturi 
fungerer som adelige og ledes af de tre 
overhoveder Aro, Caius og Marcus, der 
kommanderer over en kæmpe vampyr-
hær. Det er Volturis ansvar at håndhæve 
vampyrloven, hvilket sker uden nogen 
form for respekt for menneskeliv og med 
stor magtsyge.

olf pack:

Jacob Black er del af et wolf pack, dvs. 
en flok varulve der kæmper side om side 
under en udvalgt leder. Når disse er i ulve-
form, foregår kommunikationen gennem 
ufrivillig telepatisk tankedeling. Derfor 
er det også umuligt for en varulv at skjule 
sine tanker.

-rated:

Selvom serien til dels handler om død, 
blod, sex, varulve og vampyrer, er 
Twilight-sagaen aldrig blevet X-rated. Me-
yers bøger er målrettet et ungt publikum 
og ligeledes er filmene, der alle har fået en 
censur på 11 år (PG-13).

pperlig skønhed:

Da Robert Pattinson fik rollen som ed-
ward Cullen, skrev tusindevis af fans  
under på, at Pattinson ikke var god nok. 
edward beskrives nemlig i bøgerne som 
den ypperligste skønhed med hud som 
marmor, perfekte ansigtstræk, bronze-
farvet hår, topas-farvede øjne (dog sorte 
når blodtørsten er størst) og med en slank 
og muskuløs krop. Faktisk var den kom 
mende Superman, Henry Cavill, det op-
rindelige og populære valg til rollen. Han 
var dog for gammel.

ZZZZZ:
Modsat andre vampyrer, der bruger da-
gen til at slumre i en kiste med armene 
over kors, sover Twilight-vampyrerne slet 
ikke. De bruger istedet natten på at jage 
dyr, være sammen med deres elskede el-
ler læse bøger og lytte til musik. Derfor 
gennemfører Cullen-vampyrerne en high 
school-uddannelse år efter år… noget skal 
de jo bruge tiden på.
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kiNO.Dk’s 
tWiligHt tEMasitE

På WWW.kiNO.Dk/tWiligHt FiNDER Du:
•	Startdatoen for forsalget til 
 ’The Twilight Saga: Breaking Dawn - Del 1’ 
•	Klip og trailers fra filmen
•	Video fra fanevent i Stockholm
•	Sidste nyt om Twilight-stjernerne
•	Stort billedgalleri
•	Videointerview med Twilight-stjerne
•	Dækning af gallapremieren med rød løber
•	Afstemninger om Twilight-universet
•	Twilight-diskussioner og debat med andre fans
•	Køb og bestilling af billetter til ’
 The Twilight Saga: Breaking Dawn - Del 1’

FEDE kONkuRRENCER i NOVEMBER:
Vi afholder i løbet af november en masse fede konkurrencer, 
hvor du kan vinde:
•	Billetter til gallapremieren, der finder sted den 16. november 
 i Imperial i København
•	Fribilletter og soundtracks til ’The Twilight Saga: 
 Breaking Dawn - Del 1’ samt dvd’er med de første film
•	Endnu et meet & greet - denne gang med Twilight-stjernen 
 Booboo Stewart på dansk jord!

 

Vi sEs På WWW.kiNO.Dk/tWiligHt

så BEsØg kiNO.Dk’s NyE tWiligHt 
tEMasitE, HVOR Vi i saMaRBEJDE MED 
suNsilk CO-CREatiONs HaR saMlEt alt 
OM tWiligHt ét stED.

biDt Af 
tWiliGht? 

MEEt & gREEt MED tWiligHt-stJERNERNE!
I oktober sendte vi fire heldige vindere med ledsager afsted til et kæmpestort 
’Twilight’ fanevent i Stockholm. vinderen af førstepræmien fik desuden et meet & 
greet med ingen ringere end Twilight-stjernerne Robert Pattinson og Ashley Greene, 
der spiller henholdsvis Edward Cullen og Alice Cullen.

igEN stORt tillykkE til:
1. præmien: Astrid vesterløkke

2.-4. præmien: Emily Hansen, 

Josefine Jensen og Masja Richter Aalstrup
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igEN stORt tillykkE til:
1. præmien: Astrid vesterløkke

2.-4. præmien: Emily Hansen, 

Josefine Jensen og Masja Richter Aalstrup

kONkURRENCER

VINd THE TWIlIGHT 
SAGA-BOKSSAET

VIld 
MEd 
fIlM?

Se eller gense de første tre Twilight-film om teenageren Bella Swan og 
hendes actionfyldte møde med kærligheden i en verden af vampyrer og 
varulve. I anledning af premieren på den fjerde Twilight-film ’Breaking 
Dawn - Del 1’ udlodder vi 5 x DVD-bokssæt med de første tre film. 
Deltag i konkurrencen ved at svare på følgende spørgsmål:

gå ikkE gliP aF DE FEDEstE 
kONkuRRENCER Og gODE tilBuD

tilmeld dig vores udvidede e-mail nyheds-
service og deltag automatisk i lodtrækningen 
om 2 x 2 fribilletter hver uge i november 
måned. Vinderne får direkte besked pr. e-mail.

tilMElD Dig På WWW.kiNO.Dk/tilBuD

Svaret Skal være modtaget SeneSt den 30. november 2011

HVaD HEDDER DEN tREDJE
FilM i tWiligHt-sagaEN?            

1) TWILIghT  
2) ThE TWILIghT SAgA: NEW MooN   

3) ThE TWILIghT SAgA: EcLIpSE

SEND EN SMS TIL  1225 MED ET Af føLgENDE SvAR:

'kino 1', 'kino 2' eller 'kino 3'

KONKURRENcE

VINd fRI-
BIllETTER
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e
rDet 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



Download 3. udgave af iPad magasinet
Download iPad magasinet og få en nem magasinoversigt med filmomtaler, interviews, eksklusivt 
indhold, features samt adgang til de fedeste filmtrailers og et interaktivt billedgalleri.

GRATIS!
Efter lidt begyndervanskeligheder er 3. iPad 
udgave blevet tilrettet og er klar til at blive 
downloadet.

(Har du allerede downloadet magasinet en 
gang, kan du hente magasinet i app´en)
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FAMILIEkINO

Familie-
Barometeret 

BallaDE i JuNglEN
Hvad gør man, når nogen vil bygge et kæmpestort 
hotel midt i junglen, der vil skræmme alle dyrene væk? 
Man gør selvfølgelig ligesom Mia og bliver gode ven-
ner med det mystiske naturvæsen Migoo. Tegnefilmen 
er fransk, men det kan være lige meget, for alle taler 
dansk! ’Mia Og MigOO’ ER i FilMFaMiliE MED: 
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kuN FOR

 DE MODigE

FAMILIE

JulEN skal REDDEs
Noget går galt med den supermoderne 
kane, og nu må Julemandens søn, Arthur, 
selv spænde Rudolf og Co. for den gamle 
kane og redde julen! Animationsfilmen 
ligner den juletegnefilm, der har manglet 
de sidste par år med masser af sne, even-
tyr og julestemning. Kommer med både 
dansk tale og i 3D. 

’aRtHuRs JulEgaVERæs’ 
ER i FilMFaMiliE MED: 

læs mere om ‘arthurs Julegaveræs’ på side 31

læs mere om ‘Mia og Migoo’ på side 26



Download 3. udgave af iPad magasinet
Download iPad magasinet og få en nem magasinoversigt med filmomtaler, interviews, eksklusivt 
indhold, features samt adgang til de fedeste filmtrailers og et interaktivt billedgalleri.

GRATIS!
Efter lidt begyndervanskeligheder er 3. iPad 
udgave blevet tilrettet og er klar til at blive 
downloadet.

(Har du allerede downloadet magasinet en 
gang, kan du hente magasinet i app´en)

Familie-
Barometeret 
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DvD OG bLU-RAY

Top 10 
salg Blu-ray 
uge 43:

sON OF NO ONE uDgiVElsE 01/11

BaD tE aCHER uDgiVElsE 02/11

MEl aNCHOlia uDgiVElsE 15/11

HaRRy POt tER Og DØDsREgaliERNE - DEl 2 
uDgiVElsE 15/10

ANDre Nye titler

’Priest’ © Sony Pictures

Pixar er verdensmestre, når det kommer til at skabe animati-
onsuniverser, der overbeviser, morer og henvender sig til både 
børn og unge. ’Biler 2’ er deres seneste familieeventyr, som har 
racerbilen Lynet McQueen i hovedrollen, og han skal deltage i 
et stort Verdens Grand Prix. Imens bliver hans ven Bulme en del 
af et spionplot, der involverer en britisk superagent og en ond 
professor, der vil spolere løbet.

’Biler 2’ indspillede over 550 millioner dollars på verdensplan, 
hvilket vidner om, at interessen for McQueen, Bumle og de 
andre biler er intakt fra etteren, der ramte biograferne i 2006. 
Af ekstramateriale på dvd’en skal kortfilmen ’Ferie a la Hawaii’ 
fremhæves, men der er også de mere konventionelle goder som 
fx kommentarspor.

uDgiVElsE 23/11

DVD & Blu-Ray

 1. X-Men: FirsT Class

 2. unknown

 3. løvernes konge: 
  DiaMonD eDiTion

 4. piraTes oF The 
  CariBBean: 
  i ukenDT FarvanD 

 5. priesT

 6. sourCe CoDe

 7. sanDheDen oM røDhæTTe 2

 8. The whisTleBlower

 9. FasT & Furious 5

 10. Drive angry
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Top 3 
gaMing
uge 42:

XboX 360:
1. BaTMan: arkhaM CiTy
2. Forza MoTorsporT 4
3. FiFa 12
 

se Mere pÅ BloCkBusTer.Dk

Pc:
1. FooTBall Manager 2012
2. siMs 3: kæleDyr
3. MighT anD MagiC: 
 heroes vi

PlayStation 3: 
1. BaTMan: arkhaM CiTy
2. FiFa 12
3. raTCheT & Clank: 
 all 4 one
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gaMiNg

gOlDENE yE 007: 
RElOaDED 

aCtiON  
PlatFORM 

plAySTATION 3,
xBOx 360

uDgiVElsE 04-11

lEgO HaRRy POt tER 
- yE aRs 5-7
aCtiON / aDVENtuRE / PlatFORM
  
PlatFORM plAySTATION 3, 
xBOx 360, pc, WII, dS, 
3dS, pSp, pS VITA, IOS

uDgiVElsE 18-11

Et af de mest anerkendte filmlicensspil er utvivlsomt James Bond-
spillet ’GoldenEye’ til Nintendo 64. Nu kan nutidens spillere med 
PlayStation 3 og Xbox 360-konsoller også opleve det filmiske 
action-eventyr. Grafikken er blevet opdateret til moderne standard 
med ægte HD, og universet giver flere valgmuligheder end tid-
ligere.

Plottet er taget fra filmen ’GoldenEye’ med Pierce Brosnan i rollen 
som Agent 007, der skal stoppe en gruppe terrorister, som har 
bygget et hemmeligt og dødsensfarligt våben ved navn GoldenEye. 
I spillet er det dog den nye James Bond, Daniel Craig, der har været 
model for grafikerne. Ud over hovedmissionen er der multiplayer 
med både split-screen- og online-muligheder.

Så er det igen tid til at gribe tryllestaven og beskytte Hogwarts 
mod alverdens farer. ’I LEGO Harry Potter - Years 5-7’ er det 
filmene ’Harry Potter og Føniksordenen’, ’Harry Potter og Halv-
blodsprinsen’ samt den todelte ’Harry Potter og Dødsregalierne’, 
der ligger til grund for eventyret, men ellers er gameplayet, som 
det plejer at være i LEGO-spillene. Altså 3. persons action-eventyr, 
hvor der er fokus på at gå på opdagelse og indsamle forskellige 
genstande.

Kendte scenarier og karakterer fra filmene er naturligvis blevet 
”legoficeret”, og selvom det er de mere mørke og voksne film i se-
rien, spillet er baseret på, er det som altid fortalt med børnevenlig 
LEGO-humor og mulighed for at arbejde sammen om mysterierne.

l æs FE atuRE OM ’uNCHaRtED 3: 
DR akE’s DECEPtiON’ På NæstE siDE

11.-13. november slår Bella Centret dørene op til Danmarks største gadget-
messe, Beep 2011. Her venter V.I.P. besøg fra selveste PlayStation Vita, den 
nye revolutionerende håndholdte spillekonsol fra Sony PlayStation. 
PS Vita lanceres d. 22. februar 2012, så helt eksklusivt kan du allerede nu få 
fremtiden inden for gaming i dine hænder. 

Ud over PS Vita kan du prøve de nyeste spil bl.a. Uncharted 3: Drake’s 
Deception, Ratchet & Clank: All 4 One, Resistance 3 og alle de nye spil 
til PlayStation Move. Joey Moe kommer og optræder, og Coke Zero sørger 
for kolde drikke.

Gå ikke glip af årets største begivenhed!

Skynd dig at tilmelde dig Inside PS Vita, 
og vær blandt de første til at få nyheder 
om konsollen:

dk.playstation.com/psvita

www.facebook.com/SonyPlayStationDanmark

V.I.PlayStation
Prøv PlayStation®Vita 

før alle andre
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NAthAN DrAke
Spilseriens hovedperson, en uheldig helt med eventyr i blo-
det. Han nedstammer fra den berømte opdagelsesrejsende 
Sir Francis Drake. Han har i de to første spil kæmpet mod 
både pirater, zombier og krigsforbrydere, og denne gang 
skal han finde det sagnomspundne ”Atlantis in the Sands”, 
en forsvunden by i den arabiske ørken.

ViCtor ”sUlly” sUlliVAN
Nathan Drakes makker og mentor. Sully er altid i stor gæld, 

men har en særlig evne til alligevel at få sponsoreret sine 
rejser. I ’Uncharted 3’ uddybes venskabet yderligere mel-
lem de to skattejægere, og Sully fungerer både 
som spejl og faderfigur for Nathan.

kAtheriNe mArloWe
Spillets nye hovedskurk er den udspeku-

lerede Katherine Marlowe. Hun er lederen af en hem-
melig organisation, hvis rødder går 400 år tilbage til 
Dronning elizabeth I’s hof - en tid med intriger og spio-
ner. Hun kommer på tværs af Nathan Drake i hans for-
søg på at finde ”Atlantis in the Sands”, og hun bruger både 
psykologiske og fysiske tricks i jagten på den forsvundne by.

tAlbot
Hvor Katherine Marlowe er hjernen bag den mystiske 

organisation, er Talbot dets muskler. Han er næstkom-
manderende og ses altid sammen med Marlowe.

GAMING

Hvad går dit job som 
game Director egentlig ud på?
Den kreative instruktør, Amy Hennig, skriver 
historien og arbejder med skuespillerne og 
indtaling af replikker, mens jeg arbejder med 
gameplay og de ting, man rent faktisk kan i 
spillet. Jeg går rundt i de forskellige afdelinger 
og sørger for, at alt går, som det skal, og jeg 
forsøger at få alle til at gå i den samme retning.

Hvordan skiller dit job sig 
ud fra at være filminstruktør?
Filminstruktører render rundt og sørger for, 
at alle gør deres job rigtigt. Jeg går mere op 
i, hvordan selve spilleoplevelsen er. Jeg tror, 
at både film- og spilinstruktøren har fokus på, 
hvordan det færdige produkt kommer til at se 
ud. Jeg tror dog, at filminstruktører har et svæ-
rere job, fordi de også skal koncentrere sig om, 
hvad skuespillerne gør og siger. Det, en filmin-
struktør gør, er delt mellem Amy og jeg.

Bortset fra indiana Jones og 
lara Croft, hvad er så den filmiske 
indflydelse på spillet?
Dette spil har en følelse af kupfilm i stil med 
’Ocean’s Eleven’, mens forholdet mellem Dra-
ke og Sully minder mere om buddy-film som 
’Dødbringende våben’. Drake selv er inspireret 
af John McClane fra ’Die Hard’ - altså en almin-
delig fyr, der ender i vanskelige situationer.

Hvorfor er det så vigtigt 
at give spillerne en filmisk oplevelse?
Det var den måde, vi mente, at vi kunne skubbe 
branchen fremad. Vi forsøgte at gøre, hvad vi 
kunne for at give spilleren en specifik, filmisk 
oplevelse. Det var også vigtigt, at vi optog be-
vægelser og lyd på samme tid, så vi fik de helt 
rigtige, filmiske ”skuespillerpræstationer”, for 
det gør man normalt ikke i spil.

Der står i pressematerialet, at multi-
player-delen bliver en mere filmisk 
oplevelse. Hvordan virker det?

Der er nu gjort mere ud 
af multiplayer-banerne, 
som er meget filmiske. 
Man kan blandt andet 
hoppe frem og tilbage 
mellem to toge i fart, og 
man kan køre i bil efter 
en lettende flyvema-
skine.

5 sPØRgsMål til 
JUSTIN 
RIcHMONd 
Game Director på 
Uncharted-serien

Det nye Playstation 3-spil, ’uncharted 3: Drake’s 
Deception’ er det tredje kapitel i den meget filminspi-
rerede spilserie. Vi præsenterer fire af de vigtigste ka-
rakterer i historien, så man kan følge med i universet 
uden nødvendigvis at spille de to første spil til ende.

aF DaNiEl BENtiEN     FOtO: sONy
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’uNCHaRtED 3: DRakE’s DECEPtiON’ 
ER uDE DEN 2. NOVEMBER.

SIDSTE NYhEDER

MEGASTORE
Vestergade 14 v/ Strøget og Rådhuspladsen

Besøg vores hjemmeside
www.DVDCITY.dk

og se det brede udvalg af billige
og sjældne film

Bestil via nettet og spar porto
ved at afhente i vores butik

VESTERGADE 14, Kbh
Stort udvalg af import film

DVDDVDCITYCITY hylderhylder
Chicks With GunsChicks With Guns
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99,-

25,-
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FilMgaDgEts

PræSentereS I SamarbeJde med

SKJUlTE HOJTTAlERE

Mål omhyggeligt ud, hvor højttaleren 
skal sidde og tegn udskæringshullet 
op (en skabelon til formålet følger 
normalt med højttaleren).

Montér de højttalerkabler, du i 
forvejen har trukket hen over loftet. 
Herefter kan du fastgøre højttaleren 
i loftet ved hjælp af de specielle 
beslag, der svinger ud til siden.

Skru omhyggeligt højttaleren fast 
med en håndskruetrækker og 
montér evt. ramme og frontgitter. 
Herefter er din nye lofthøjttaler 
klar til brug.

Skær hullet ud med en stiksav eller 
lignende. Inden du gør dette, skal du 
selvfølgelig være helt sikker på, at du 
ikke ødelægger elkabler, spær m.m. 
på den anden side. 

1 2 3 4

GUIdE: MONTERING Af HOJTTAlERE I lOfTET
Det lyder svært at montere højttalere i loftet. Men det behøver det ikke at være. Her er en guide til, hvordan man gør. 

økonomisk vellyd
DALI lofthøjttaler
En god og økonomisk løsning til 
baggrundsmusik i f.eks. køkken og 
badeværelse, til side/bagkanaler i din 
hjemmebiograf og andre steder, hvor 
du ikke behøver den allerfineste og 
mest præcise hi-fi-lydkvalitet. 

PHANTOM KOMPAS 6M

1.399,- /pR STK. 

hi-fi-kvalitet i loftet
DALI loft/væghøjttaler  
Her får du en lydkvalitet, som kan 
måle sig med mange traditionelle 
kompakthøjttalere, selv uden hjælp fra 
en subwoofer. Det kvadratiske design 
falder naturligt ind i de fleste indretnin-
ger, uanset om højttaleren sidder i loft 
eller væg. PHANTOM LEKTOR 

1.999,- /pR STK. 

Hvis man ikke gider se på synlige højttalere i stuen, hver-
ken ved siden af flad-tv’et eller andre steder, er der heldig-
vis en løsning. Man kan nemlig bygge lyden ind i væggen 
og loftet. På denne måde får man lækker lyd både til tv og 
hjemmebio, uden at man samtidig skal se på firkantede 
kasser og grimme kabler. 
Hi-Fi Klubben har markedets største udvalg i højkvalitets 
indbygningshøjttalere. I hovedkataloget og på Hi-Fi Klub-
bens hjemmeside kan man finde meget mere om indbyg-
ningsløsninger.
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BEVERly(1984)

HIllS cOp
Handling:
Axel Foley (Eddie Murphy) er en hurtigsnakkende kriminalbetjent fra Detroit, der ordner tin-
gene på sin egen, uautoriserede måde. Da hans bedste ven myrdes, fører sporet ham til Bever-
ly Hills, hvor det pæne politikorps på ingen måde er forberedt på en betjent som Axel Foley.

Første gang jeg så ’Beverly Hills Cop’…
Var på tv engang i midten af 80erne. Eddie Murphy kendte jeg fra film som ’48 Hrs.’ (1982) og 
’Trading Places’ (1983), og han var siden blevet et fænomen, som alle snakkede om, og alle vid-
ste hvem var. Alligevel ramte Axel Foley en helt ny nerve i forhold til Murphys tidligere roller 
med en blanding af improvisation, ren komedie og forholdsvis rå vold - og så havde jeg aldrig 
før hørt ”fuck” blive sagt så mange gange i én film.

jeg elsker ’Beverly Hills Cop’ Fordi…
Eddie Murphy ejer hele filmen og er med i stort set alle scener, hvor han er uendeligt velop-
lagt, hvad enten han møder kunstreceptionisten Serge, bliver kastet igennem et vindue eller 
tager sine nye kollegaer, Rosewood og Taggart, med på stripbar. Axel Foley er Eddie Murphys 
bedste rolle, som han siden har forsøgt at kopiere flere gange i andre film, desværre uden det 
store held.

den klassiske sCene:
Er ikke den med bananen i udstødningsrøret, men i stedet en scene der viser Eddie Murphys 
flair for at skifte karakter og ikke mindst evnen til at improvisere en scene i manuskriptet, der 
eftersigende var både hullet og mangelfuldt.

Hvis man ser bort fra æslets stemme i Shrek-serien 
og en kritikerrost birolle i ’Dreamgirls’, har Eddie Murphy 
ikke haft et decideret hit i de danske biografer siden 
’The Nutty Professor’ for 15 år siden. Det sker måske 
med den aktuelle komedie ’Svindel på højt plan’, 
hvis han bare er halvt så god som glansrollen Axel Foley.

SØren vælger FIlm

KLASSIKEREN triViA:
- Sylvester Stallone, Al Pacino  og Mickey Rourke 
 blev overvejet til rollen som Axel Foley

- Både David Cronenberg og Martin  Scorsese
  takkede nej til  at instruere  filme, før Martin 
 Brest fik opgaven

- I mere end 20 år var filmen den mest  indtjenende 
 film i USA med en R-rating (svarende til 15 år 
 herhjemme), indtil den blev overgået af 
 ’The Passion of the Christ’ i 2004.

- Den mest indbringende film i 1984 foran film 
 som ’Ghostbusters’ og ’Indiana Jones  and the 
 Temple of Doom’

- Harold Faltermeyers elektroniske tema, 
 ’Axel F’, blev et kæmpehit, da filmen udkom 
 og  igen (som diverse remix’) i 2003 og 2005

FIND
PRISEN På 
www.dvdcity.dk

sE DEt klassiskE 
kliP ligE Nu På

DiN MOBil!
læs MERE På siDE 17 
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kOMMENDE FILM

PREMiEREFilM i DECEMBER
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01/12 
iMMORtals
Action-adventurefilmen ’Immortals’ tager ud-
gangspunkt i det mytologiske Grækenland, hvor 
den magtgale Kong Hyperion (Mickey Rourke) 
har erklæret menneskeheden og Guderne krig. 
Hvis han finder den legendariske Epiros bue, vil 
han vinde krigen. Men Gudernes overhoved, 
Zeus, vælger i hemmelighed den almindelige 
mand, Theseus (Henry Cavill), til at tage kampen 
op mod Hyperion. 

HystERia
sPy kiDs 4D
iN tiME
NEDs

08/12
tHE tHiNg
DRE aM HOusE
NEW yE aR’s EVE
3

15/12
EN Ny CHaNCE til l aRRy CROWNE
DEN siDstE RE JsE
MONE yBall
alViN Og DE FR ækkE 
JORDEgERN 3
s yk t lykkElig

21/12
tHE giRl WitH tHE DR agON tat tOO
David Finchers ’The Girl with the Dragon Tattoo’ 
er den amerikanske filmatisering af Stieg Lars-
sons krimiroman ’Mænd der hader kvinder’. Da-
niel Craig (fra de nyeste James Bond-film) spiller 
journalisten Mikael Blomkvist, der får til opgave 
at finde ud af, hvad der er sket med en kvinde, 
som har været forsvundet i 40 år. Han får hjælp 
af den dygtige hacker og socialt utilpassede 
punker Lisbeth Salander (Rooney Mara).

25/12
HaPPy FEEt 2
1. Juledag er der premiere på fortsættelsen til 
animationsfilmen ’Happy Feet’ fra 2006. Pingvi-
nen Mumble har et problem: Hans søn Erik gider 
ikke danse og støder tilmed på The Mighty Sven 
- en pingin der kan flyve! Tingene bliver værre 
for Mumble, da verden rystes af stærke kræfter, 
som tvinger ham til at bringe pingvinerne og de-
res allierede sammen for at rette op på sagerne.

sHERlOCk HOlMEs 2
JægERNE 2
POlissE
aRRiEt t y
WE BOugHt a ZOO
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sherloCk holmes 2: 
skyGGesPillet
PREMiERE: 25.12.11

koNGe, 
DAme, es,
sPioN 
PREMiERE: 09.02.12

loVerNes koNGe 
3D PREMiERE: 19.01.12

NeW yeAr’s eVe
PREMiERE: 08.12.11

missioN: imPossible 
– Ghost ProtoCol 
PREMiERE 26.01.12

1

2

4

3

5

MEst VENtEDE: ViNtER 2011-12
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90,91%

744 stEMMER

89,16%

68 stEMMER

86,25%

171 stEMMER

85,51%

150 stEMMER

87,58%

82 stEMMER
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FILM-kRYDSORD 

Tallene i felterne danner et ord. Send løsningen til kontakt@kino.dk (skriv 'kryds og tværs" i emnefeltet) for at deltage
i konkurrencen om 3 x 1 kg slik.    Husk at skrive dit navn og adresse i mailen.
      vi udtrækker tre heldige vindere. Send dit svar senest 30. november .
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kONkuRRENCE

Præsenteres i samarbejde med 



Tallene i felterne danner et ord. Send løsningen til kontakt@kino.dk (skriv 'kryds og tværs" i emnefeltet) for at deltage
i konkurrencen om 3 x 1 kg slik.    Husk at skrive dit navn og adresse i mailen.
      vi udtrækker tre heldige vindere. Send dit svar senest 30. november .

Hvor mange film mangler du ?

www.blockbuster.dk

Kryds film af, find ud af hvor mange du har set 
og del resultatet med dine venner i App’en på 
www.facebook.com/BlockbusterDK

BB_333film-1011_FB-ann-208x280.indd   1 10/10/11   14.08




