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Hvad er en rigtig julefilm? Spørgsmålet er sværere, end man umiddelbart skulle tro, 
for selvom de fleste måske tænker på sne, juletræer og den slags sæsonorienterede 
elementer, er der langt mellem julesnapsene, når det kommer til vaskeægte film 
om årets populæreste højtid.

Ikke fordi de ikke findes. ’Det er herligt at leve’, ’Fars fede juleferie’ og for den sags skyld ‘Love 
Actually’ er tre vidt forskellige eksempler på langtidsholdbare julefilm, men ellers har genren 
svært ved at nå Disneys årlige juleshow til sokkeholderne. Og det gør sådan set ikke noget.

Mange typer film passer nemlig alligevel perfekt til julen, og de mest egnede har et be-
mærkelsesværdigt fravær af dalende snefnug og harmoniske julesalmer til fordel for et 
tårnhøjt underholdningsniveau og en særlig fornemmelse for eventyr. Ringenes Herre-
trilogien, Harry Potter-serien og Narnia-filmene (som med sikkerhed kan genses på TV 
i juledagene) har alle denne udefinerbare julestemning over sig, og de mindre end 10 år 
gamle film vil på sigt høre hjemme blandt andre store juleklassikere uden juletema 
som ’Borte med blæsten’ og ’The Sound of Music’.

I år er det således op til ’Sherlock Holmes 2’ at levere julens filmiske bidrag i selskab 
med adventurefilmen ’Immortals’, Finn og Jacobs sidste rejse, tre syngende jordegern, 
den amerikanske version af ’Mænd der hader kvinder’, dansende pingviner og 14 andre film, 
der får premiere i indeværende måned, og som vi vanen tro beskriver nærmere i dette magasin.

Ingen af filmene dufter særlig meget af jul (med mindre mængden af sne i både ’The Girl with 
the Dragon Tattoo’ og ’Happy Feet 2’ tæller med), men så længe underholdningsværdien er 
intakt, kan man stadig lade sig opsluge af en helt anden verden blottet for julemad og 
julesange i biografens mørke - i det mindste for et par timer. 

God fornøjelse i biografen og glædelig jul!
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EN MARKANT STORRE SKÆRM
 D en nye HTC Sensation XL fl ytter 

grænsen for skærmstørrelse blandt 
smartphones. Med de imponerende 4,7 
tommer er der plads til det hele. Det 
bedste er, at skærmen er gjort markant 
større, men på samme tid er selve telefo-
nen kun blevet en smule større, og dét 
giver brugerne en lang række fordele.

NEMT AT FÅ OVERBLIK
Den store skærm gør det til en langt bed-
re oplevelse at surfe på nettet og langt 

nemmere at få overblik over kalender, 
dokumenter og præsentationer. Ligesom 
skærmen gør det til en ren fornøjelse at 
skrive mails og SMSer, fordi tasterne er 
langt nemmere at ramme.

PERFEKT TIL FILM OG BØGER
Sensation XL’s skærmstørrelse gør den 
også aldeles velegnet til andre ting, for 
eksempel til at se fi lm og læse bøger 
på. Film, som kan lejes og købes fra HTC 
Watch, afspilles let og fl ot på den store 

skærm. Og med HTC Reader er du ikke 
langt væk fra en god e-bog, som gengi-
ves skarpt og giver en fi n læseoplevelse.

MED HD-VIDEO 
OG 8 MEGAPIXELS KAMERA
Den store skærm er fantastisk at arbejde 
med, når der skal fotograferes eller 
fi lmes. Den gør det meget lettere at se 
dét, du fi lmer eller fotograferer - og 
dermed får du fl ottere billeder og bedre 
optagelser. Ligesom skærmen gør det 

ANNONCE

htcxl.dk

Vi har fl yttet grænsen
for skærmens størrelse

Med en skærm på hele 4,7" fl ytter HTC Sensation XL grænsen for 
skærmoplevelsen på en smartphone. Det gør det sjovere for dig at 
browse på nettet, nemmere at holde styr på din indbakke og lettere 

at fange det helt rigtige billede med kameraet på 8 megapixel. 
Og med Beats Audio™ fl ytter vi også grænserne for lydoplevelsen.

Oplev HTC Sensation XL i din telebutik eller på HTCXL.dk

EN MARKANT STORRE SKÆRM
Den nye HTC Sensation XL fl ytter 

grænsen for skærmstørrelse blandt 
smartphones. Med de imponerende 4,7 
tommer er der plads til det hele. Det 
bedste er, at skærmen er gjort markant 
større, men på samme tid er selve telefo-
nen kun blevet en smule større, og dét 

nemmere at få overblik over kalender, 
dokumenter og præsentationer. Ligesom 
skærmen gør det til en ren fornøjelse at 
skrive mails og SMSer, fordi tasterne er 
langt nemmere at ramme.

PERFEKT TIL FILM OG BØGER

skærm. Og med HTC Reader er du ikke 
langt væk fra en god e-bog, som gengi-
ves skarpt og giver en fi n læseoplevelse.

MED HD-VIDEO 
OG 8 MEGAPIXELS KAMERA
Den store skærm er fantastisk at arbejde 

ANNONCE

Vi har fl yttet grænsen
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BRad pitt i 
SlavEdRaMa

Instruktøren Steve McQueens 
næste film bliver ’Twelve Years a 
Slave’, der handler om en fri, sort 
mand i 1850erne, som kidnappes  
og sælges som slave. Ikke over-
raskende har McQueen endnu 
engang sikret Michael Fassbender 
en rolle, men han bliver dog kke 
den eneste, de kvindelige biograf-
gængere vil sukke efter. En 
af Hollywoods lækreste mænd, 
Brad Pitt, har nemlig fået en end-
nu ukendt rolle i filmen. Chiwetel 
Ejiofor skal spille hovedrollen.
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filmbUZZ

aManDa 
sEyfRiED soM 
poRnostJERnE

’JaMEs BonD 23’ 
fåR offiCiEl titEl

Det er ikke kun amerikanske 
Meryl Streep (snart aktuel med 
’Jernladyen’) , der får afprøvet 
sin britiske accent. Nu har endnu 
en amerikaner fået tildelt rollen 
som en af Storbritanniens store 
personligheder, nemlig Prinsesse 
Diana. Det bliver den rødhårede 
skønhed fra ’The Tree of Life’, 
Jessica Chastain, der skal 
spille ”folkets prinsesse” i 

Eddie Murphys exit som Oscar-vært resulterer ikke 
overraskende i valget af Billy Crystal som vært for 
showet, der løber af stablen den 26. februar 2012. Billy 
Crystal guider således millioner af TV-seere gennem 
showet for 9. gang, hvilket gør komikeren til den 
næstmest benyttede Oscar-vært efter Bob Hope, der 
hele 12 gange var solovært ved uddelingen af branchens 
største filmpris.

aMERiKanER SOM 
pRinSESSE diana

EDDiE MuRphys 
afløsER ER funDEt

Det er nu officielt, at den 23. James Bond-film får 
titlen ’Skyfall’. Daniel Craig gentager hovedrol-
len som James Bond, Javier Bardem er bekræftet 
som skurk, og Ralph Fiennes, Naomie Harris og 
den franske model Bérénice Marlohe har biroller. 
Filmens instruktør, Sam Mendes, fortalte på et 
pressemøde, at filmen ikke vil være en fortsættelse 
til ’Quantum of Solace’, og den vil heller ikke være 

baseret på et bestemt 
bogforlæg af Ian 

Fleming.

Amanda Seyfried har valgt at 
påtage sig den opsigtsvæk-
kende rolle som pornoskue-
spilleren Linda Lovelace i 
filmen ’Lovelace’. Handlingen 
foregår i Lovelaces unge 
år - først som skolepigen 
Linda Boreman og siden hen 
som pornoskuespiller i den 
kontroversielle og ekstremt 
populære ’Deep Throat’ (da. 
Langt ned i halsen) fra 1972.

 Hvert år ud-
vælger People 

Magazine en af 
Hollywoods hot-

teste fyre som The 
Sexiest Man Alive, 

og dette år gik titlen til 
Bradley Cooper. Tidligere 
har stjerner som Hugh 
Jackman og Ryan Reynolds 
haft æren. Bradley Cooper 
er pt. single, men mon ikke 

hans nyvundne titel kan 
ændre den situation.

vERDEns MEst 
sExEDE ManD



- så har du overskud til Jul!

Scarlet Deluxe
Collection Limited Edition

Priser fra 1199,- inkl. gratis fragt!
Den viste model koster kr. 1549,- (tilbud)
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filmbUZZ

JaCk niCholson 

foRDElE / ulEMpER:
 Julen handler om at have det sjovt, og Mr. Bean er klart 
manden til at få små som store til at grine. Men gave-
udbringning er også en seriøs opgave, der kræver store 
organisatoriske evner. Evner der er svære at se i Mr. Beans 
til tider klodsede og uheldige væsen. 

Julen står for døren, og det betyder film 

med sne, sød musik, luftige kærligheds-

historier og julemænd. Gennem årene 

har flere skuespillere givet deres 

bud på, hvordan den hvidskæg-

gede mand skal spilles. vi har 

udvalgt tre alternative julemænd. 

foRDElE/ulEMpER: 
Mickey Rourkes lidt arrede og hårde udseende indbyder 
ikke ligefrem til et stort julekram, men til gengæld skal 
man ikke undervurdere effekten af frygt. Med Rourke som 
julemand tør ingen børn opføre sig dårligt.

foRDElE / ulEMpER:
Efter at have været i branchen i mange år, viser Nicholson 
efterhånden en lidt blødere figur med tilhørende små grå 
hår på hovedet. Alt dette stemmer fint overens med det 
klassiske billede af julemanden, men om man har lyst til 
at efterlade sine små poder i selskab med manden, der i 
’Ondskabens Hotel’ (1980) huggede sig igennem en dør 
med en økse, er måske tvivlsomt. ”Here’s Santa”. Nej tak!  

MR. BEan (RoWan atkinson)

DE nyE JulEMænD?



farvet hår som

alice Cullen
Glansfuldt hår som 

Bella swan

sunsilk Co-CREations 
oG kino.Dk pRæsEntERER

Twilight-mania
8

Ekspert Rita Hazan 
anbefaler den røde 
Co-Creations - Vibrant 
Colour Protection 
- for holdbar 
plejning af farvet 
hår.

Ekspert Jamal Hammadi 
anbefaler den pink 
Sunsilk Co-Creations 
- Addictive Brilliant 
Shine – for en 
naturlig glans 
indefra og ud. 

Ekspert Franscesca Fusco 
anbefaler den grønne 
Sunsilk Co-Creations - 
Lively Clean & Fresh - 
for ultimativ næ-
ring og beskyt-
telse af håret. 

De sidste to måneder har tusindvis af danske fans ladet op til premieren på den 
næstsidste twilight-film ’Breaking Dawn - Del 1’. Det er ikke gået ubemærket 
hen på www.kino.dk, der i samarbejde med sunsilk Co-Creations gav den fuld 
gas med twilight-universet.

© kino.dk / Nordisk Film

Astrid (i midten) 
med sine Twilight-
idoler

© Michael Stub - Her & Nu

Glansfuldt hår som 

Esme Cullen

GoDE RåD fRa sunsilks EkspERttEaM se mere på www.sunsilk.dk

fANeveNt i stoCkholm   Sunsilk Co-Creations og kino.dk 
udloddede otte billetter til det kæmpestore fanevent I Stockholm, hvor skuespillerne 
Robert Pattinson og Ashley Greene mødte op. Alle vinderne fik autografer og billeder 
- én heldig vinder fik desuden et eksklusivt meet & greet med de to superstjerner.

GAllA-
premiere
40 forventningsfulde vindere 
oplevede sort løber og goodie 
bags til den store gallapre-
miere i Imperial. Herudover 
mødte fire heldige Sunsilk-
vindere Twilight-skuespil-
leren Booboo Stewart til 
et lukket meet & greet.

SUNSILK shampoo 
i goodiebag

SUNSILK
sampling

AnnaCecilie

Majbrit Emily

Björk, Cathrine, Agata og Cecilie Navarro, Lisa Lentz og Amalie kom til gallapremieren

følG sunsilk-
vinDERnE til 

tWiliGht-Galla! 
læs MERE 
på siDE 15 

annonCE



Dagen efter galla-
premieren mødte 
skuespilleren 
Booboo Stewart op 
til videointerview i 
kino.dk’s eget TV-
studie. Efter inter-
viewet fik 10 fans 
lov til at møde 
deres favorit-
varulv. 
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© kino.dk og Kristian Septimius Krogh

form og fylde som

Edward Cullen
Glat og sundt hår som 

Rosalie hale
stærkt hår som 

Jacob Black
Ekspert Teddy Charles 
anbefaler den blå Sunsilk 

Co-Creation - Pumped 
Up Volume - for 

maksimal fylde 
og volume.

Ekspert Yuko Yamashita 
anbefaler den lilla Co-

Creations - Straight 
Perfection - for at 

opbygge håret 
indefra og ud

Ekspert Thomas Taw anbefaler 
den orange Sunsilk Co-Creati-

ons - Damaged hair Recon-
struction Programme - 

for at reparere skadet 
hår og genskabe 

naturlig glans.

sE intERviEW 
MED BooBoo! 

læs MERE 
på siDE 15 

sunsilk Co-CREations 
oG kino.Dk pRæsEntERER

Stjernebesøg

Bringer dig tættere påstjernerne

annonCE

Sofie

Isabell

Mathilde

Marie

Mie



ånedens kommende stjerne har længe været i Hol-
lywoods søgelys, men turen mod stjernerne har væ-

ret alt andet end ligetil for Henry Cavill, der voksede op på 
en lille ø mellem England og Frankrig. 

Den blot 28-årige flotte skuespiller spillede allerede bæ-
rende roller i sceneopsætninger af Shakespeare, da han 
gik på kostskole i Buckingham. Hans filmkarriere starte-
de overfor Joe Mantegna med filmen ‘Laguna’ (2001) og 
blev fulgt op af en mindre rolle i ’Greven af Monte Cristo’ 
(2002). Derefter begyndte Cavill at stile efter højprofile-
rede hovedroller og blev hurtigt en berygtet mand i Hol-
lywood. 

Cavill kom nemlig i seriøs betragtning til rollen som Bat-
man i ’Batman Begins’ (2005), James Bond i ’Casino Royal’ 
(2006) og Superman i ’Superman Returns’ (2006), men 
hans mangel på held betød, at verdens største filmmaga-
sin Empire i 2005 udråbte Cavill til at være ”Hollywoods 
uheldigste mand”. Som om dette ikke var nok, blev Cavill 
håndplukket af Twilight-skaberen Stephenie Meyers som 
den ultimative Edward Cullen, men blev i sidste øjeblik 
droppet pga. sin alder.

Efter de mange nederlag fik Cavill biroller i eventyrfil-
mene ’Tristan’ (2006) og ’Stardust’ (2007) samt Woody Al-
lens ’Mig og Melody’ (2009). Sideløbende fik han sit store 
gennembrud på TV i serien ’The Tudors’ om Henrik den 8. 
af England, hvilket banede vej for Cavills første store ho-
vedrolle. I starten af 2011 scorede Cavill nemlig rollen som 
stålmanden selv i den kommende Superman-film ’Man of 
Steel’ (2013), og nu er Cavill blevet en oprigtig A-lister, der 
i denne måned er aktuel i actionfilmen ’Immortals’.

m
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FuldE navn:
Henry William Dalgliesh Cavill
FO-dt: 5. maj 1983
StEd: Jersey, Channel Islands
HO-jdE: 185 cm
KaElEnavn: Hank
gEnnEMBRudSROllE: 
TV-serien ’The Tudors’ (2007-2010)
HOBBy: Ægyptologi og rugby
FORHOld: Forlovet med den 
professionelle rytter Ellen Whitaker
BOnuS inFO: Drømmer 
om at spille Alexander den Store

hEnRy 
Cavill

aktuEl i: Immortals - siDE 16
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filmbUZZ

Hollywoods 
uheldigste 
mand

DER GÅR LIGE I ØRET
JULEGAVER SE HI-FI KLUBBENS NYE 

MINIKATALOG INDE I BLADET
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kino tv pRæsEntEREs i saMaRBEJDE MED:

Den nye app vil rette de fejl, der prægede den gamle og tilføje et 
nyt, lækkert design. I første omgang vil man ikke kunne købe og 
bestille billetter direkte via app’en, da det stadig foregår inde 
på www.kino.dk, men i en senere version vil mobilbetaling blive 
implementeret. I december udkommer app’en til iOS, Nokia 
Symbian og Nokia MeeGo, men en Android-version er som 
nævnt også under udvikling. De nye apps er i det hele taget 
nemmere at udvide dynamisk med nye features og funktioner, 
og du er selvfølgelig velkommen til at skrive til os med gode idéer.

Kino.dk mobil app giver et hurtigt og nemt overblik over:
 Nyeste trailers
 Nærmeste biograf
 Spilletider i biografen
 Aktuelle og kommende premierefilm
 De seneste filmnyheder 
 Anmelderne og brugernes dom over filmene
 Og meget mere…
Der kommer løbende updates om vores nye 
produkter på kino.dk/facebook_behind

Kino TV er kino.dk’s 
egenproducerede video-
indhold. Det er her, man 
møder de største stjerner, 
danske som udenlandske. 
Kino TV finder man på 
www.kino.dk.

December på kino TV
- interview med David Fincher og Rooney Mara

Nye og seneste indslag på kino TV
- Booboo Stewart fra ’The Twilight Saga: 
 Breaking Dawn - del 1’ 
- Robert Hansen fra ’Noget i luften’ 
 om julehygge og romantik

sE intERviEW 
MED BooBoo! 

læs MERE 
på siDE 15 

I december lancerer kino.dk en ny og langt bedre app 
til Nokia og iPhone-telefoner og i januar også til Android.
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nye præmier hver dagkig forbi kino.dk/julekalender2011
 vi gentager succesen og præsenterer igen vores filmjulekalender på 
kino.dk, og er du heldig og dygtig, er det dig, som kan vinde en ekstra julegave.  

Du kan vinde fede filmpræmier og fribilletter til biografen hver dag fra 
den 1. til den 24. december, og den, der har flest rigtige svar, 
vinder en ekstra stor præmie.

 Julekalender præsenteres i samarbejde med:

Officiel         forhandler

filmJUlekAleNDer - 2011

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 
og giv familien en langtidsholdbar julegave for kun 79 kr./md.**

*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
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spy kiDs 4D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 21
Familiefilm / Adventure

nEDs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 22
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3  ...................................................... s. 22
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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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© MonEyBall, 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	
•	Via	linket	downloades	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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immortAls
MytoloGisk aCtion-EvEntyR

© noRDisk filM

ange generationer efter de græske guder vandt 
den episke kamp mod Titanerne, truer en ny 

ondskab deres eksistens. Den magtgale Kong Hyperion 
(Mickey Rourke) har erklæret menneskeheden og gu-
derne krig, og med støtte fra sin blodtørstige hær af kri-
gere har Hyperion udslettet store dele af Grækenland i 
sin søgen efter den legendariske Epiros bue, der vil vinde 
krigen for ham. Men gudernes overhoved, Zeus, vælger 
i hemmelighed den almindelige mand, Theseus (Henry 
Cavill), til at tage kampen op mod Hyperion.

Actionadventure-filmen ’Immortals’ er produceret af 
manden bag den beslægtede ’300’ (2006), og instruktø-
ren er Tarsem Singh, der stod bag de visuelt imponeren-
de ’The Cell’ (2000) og ’The Fall’ (2006). Henry Cavill spil-
ler hovedrollen, og han er i 2013 aktuel som Superman 
i ’Man of Steel’. Mickey Rourke (The Wrestler), Freida 
Pinto (Abernes Planet: Oprindelsen) og Stephen Dorff 
(Somewhere) har nogle af birollerne.

m

aCtiOn / advEntuRE

oRiGinal titEl 
Immortals

instRuktøR 
Tarsem Singh

skuEspillERE 
Henry Cavill, Mickey 
Rourke, John Hurt, Freida 
Pinto, Stephen Dorff, 
Luke Evans, Isabel Lucas,
Kellan Lutz

lanD USA  

pRoDuktionsåR 2011

spillEtiD 100 min.

pREMiERE 01-12

i udvalgte biografer

sE tRailEREn liGE 
nu på Din MoBil!

læs MERE 
på siDE 15 

82,49%

248 stemmer

S-toget kører 
en gang i timen 

hele natten 
fredag og lørdag

Sms afgang til 1990 (alm. takst) 
og se hvornår dit næste 

S-tog kører

Kom sikkert hjem 
i de sene nattetimer

læs MERE 
oM hEnRy 
Cavill på 
siDE 10
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© fox

SCiEnCE FiCtiOn / tHRillER

oRiGinal titEl 
In Time

instRuktøR 
Andrew Niccol

skuEspillERE 
Justin Timberlake, 
Amanda Seyfried, 
Cillian Murphy, 
Olivia Wilde, 
Alex Pettyfer

lanD 
USA 

pRoDuktionsåR 
2011

spillEtiD 
109 min.

pREMiERE

01-12

iN time
kæMp foR Din tiD

fremtiden stopper kroppen med at ældes, når 
man fylder 25 år. Derfra lever man kun et år, med 

mindre man kan købe sig til mere tid. De rige har derfor 
årtier at leve i og bliver praktisk talt udødelige, mens re-
sten tigger, låner eller stjæler nok tid til at komme gen-
nem dagen. Det er hårde kår, men det bliver endnu vær-
re for Will Salas (Justin Timberlake), da den unge mand 
fra den fattige del af byen bliver anklaget for mord. Han 
er nu tvunget til at stikke af med et gidsel (Amanda Sey-
fried), og på flugten bliver de nødt til at leve fra minut til 
minut i kampen for overlevelse.

’In Time’ er en science fiction-film fra instruktøren An-
drew Niccol (Gattaca), som også har skrevet ’The Tru-
man Show’ (1998). Justin Timberlake er med stor succes 
gået fra musikstjerne til skuespiller med bemærkelses-
værdige roller i film som ’The Social Network’ (2010) 
og ’Bollevenner’ (2011). Han har hovedrollen over for 
Amanda Seyfried, der er at finde i en lidt mørkere rol-
le end i fx ’Letters to Juliet’ (2010). Cillian Murphy fra 
’Inception’ (2010) og Olivia Wilde fra ’TRON: Legacy’ 
(2010) er også med.

i
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82,05%

234 stemmer

DVD CITY HYLDER
SUPERMÆND

- FORDI RIGTIGE MÆND GÅR I SPANDEX OG MED 
UNDERHYLERNE UDENPÅ TØJET!...

Why Batman is better than Superman
When Batman is not Batman 

- he’s BILLIONAIRE Bruce Wayne
When Superman is not Superman

- he’s regular ass Clark Kent

We’ve always been ready for female superheroes
- because women want to be them 

and men want to do them!.

www.dvdcity.dk

TTHWHWACACKK
PRICEPRICE

VESTERGADE 14 - 1456 KBH K

TRUE HEROES SHOP THEIR MOVIES AT THE SECRET 
BAT CAVE LOCATION :

19995 4995 4995

zwAPP
PRICE

249524952495

2495 2495

4995
9995

24995

4995 9995

2495

GRATIS
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det victorianske England behandlede lægerne de såkaldte hysteriske 
kvinder ved hjælp af en speciel manuel bækkenbundsmassage, der sjovt 

nok fik dem til at slappe helt af. I ’Hysteria’ følger vi en ældre læge (Jonathan 
Pryce), der bogstaveligt talt har hænderne fulde med kvinder på briksen, og 
derfor ansætter den yngre læge Mortimer Granville til at finde en nemmere 
metode. Granville kontakter sin elektronikglade ven, Edmund (Rupert Everett), 
og sætter ved et tilfælde gang i opfindelsen af vibratoren.

’Hysteria’ er en romantisk komedie inspireret af de virkelige omstændigheder bag 
vibratorens opstandelse. Maggie Gyllenhaal (Secretary, The Dark Knight) spiller 
den erfarne læges rapkæftede datter, der foruden at forelske sig i vibratorens op-
finder, spillet af Hugh Dancy (Confessions of a Shopaholic), også bliver vidne til en 
mindre revolution indenfor elektronik og ikke mindst kvindefrigørelse.

aja (Agnes Kittelsen) er den evige optimist, og det er på trods 
af, at hendes mand (Joachim Rafaelsen) foretrækker at gå på 

jagt med gutterne i stedet for at have sex med sin kone. Men da det 
perfekte par (Henrik Rafaelsen og Maibritt Saerens) flytter ind ved 
siden af, får Kaja langsomt øjnene op for sine ægteskabelige proble-
mer. I sin fascination af det nye par, begynder Kajas undertrykte fø-
lelser at komme op til overfladen - følelser der får konsekvenser for 
begge parforhold. 

’Sykt Lykkelig’ er en norsk film, der er instrueret af Anne Sewitsky. 
Filmen vandt The Grand Jury Prize ved dette års Sundance festival og 
og var Norges kandidat til Oscaruddelingen 2011. På rollelisten ses 
bl.a., den danske skuespillerinde Maibritt Saerens som den kvinde-
lige halvdel af det nytilflyttede par. Saerens er nok bedst kendt som 
Søs i tv-serien ’Krøniken’. 

i

k

© sCanBox

© CaMERa filM

KOMEdiE / ROMantiK

KOMEdiE

oRiGinal titEl 
Hysteria

instRuktøR 
Tanya Wexler

skuEspillERE 
Maggie Gyllenhaal, Hugh Dancy, 
Felicity Jones, Jonathan Pryce, 
Rupert Everett, Ashley Jensen

lanD 
Storbritannien, Frankrig, 
Tyskland, Luxembourg 

pRoDuktionsåR 2011

spillEtiD 
Afventer

pREMiERE

01-12

oRiGinal titEl 
Sykt lykkelig

instRuktøR 
Anne Sewitsky

skuEspillERE 
Agnes Kittelsen, Joachim 
Rafaelsen, Henrik Rafaelsen, 
Maibritt Saerens

lanD 
Norge 

pRoDuktionsåR 
2010

spillEtiD 
85 min.

pREMiERE

01-12

hysteriA opfinDElsEn af viBRatoREn

syGt
lykkeliG
soRt koMEDiE oM utRoskaB

75,44%

94 stemmer



arissa (Jessica Alba) er gift med en berømt spion-jæger 
og stedmor til Rebecca (Rowan Blanchard) og Cecil (Ma-

son Cook), som ikke er vilde med hende. Men Marissa har en 
hemmelighed: Hun er tidligere topagent for OSS (Organization 
of Super Spies), og nu bliver hun kaldt til tjeneste igen. Hele 
verden er nemlig truet af den onde Timekeeper (Jeremy Piven), 
der vil stjæle tiden.  Også Rebecca og Cecil blandes ind i sagen, 
men de er heldigvis ikke alene. De får hjælp fra de to erfarne Spy 
Kids, Carmen (Alexa Vega) og Juni Cortez (Daryl Sabara). 

Robert Rodriguez er tilbage i instruktørstolen til den fjerde film 
om spion-børnene. Denne gang er der nye spioner, nye gadgets, 
samt et besøg fra de originale karakterer fra de første film - og 
så præsenteres ’Spy Kids 4D’ i Aromascope. Det betyder, at man 
sammen med billetten får udleveret et duftkort, der passer til 
udvalgte scener i filmen, som præsenteres på lærredet. Filmen 
får premiere med dansk tale.

Kan du lide at spille spil på din mobiltelefon? Eller har du et barn, som kan lide det? Så kan du nu både 
lege og lære – og støtte BØRNEfonden samtidigt. BØRNEfonden præsenterer nemlig: Squish the Mosquito!

Squish the Mosquito er et nyt app-spil, som skal sætte 
fokus på malaria i Afrika. Malaria er nemlig et stort 
problem. Hvert år bliver millioner af mennesker smit-
tet med malaria, og især børn og gravide dør som 
følge af sygdommen. Malaria er imidlertid en syg-
dom, som både kan forebygges og helbredes med 
relativt simple midler.
 
Første skridt er dog at blive bevidst om problemet, og 
derfor tager Squish the Mosquito afsæt i virkelighe-
den. I spillet møder du den lille afrikanske pige Elisa 
og hendes familie, som du skal hjælpe med at klaske 
myg, inden de stikker – og det kan godt give sved på 
panden! Scorer du højt, kan du dele dit resultat på 
Facebook og udfordre dine venner.

m

© sf filM

FaMiliEFilM / advEntuRE

oRiGinal titEl 
Spy Kids: All the Time 
in the World in 4D

instRuktøR 
Robert Rodriguez

skuEspillERE 
Jessica Alba, Joel Mchale, Rowan 
Blanchard, Mason Cook, Alexa 
Vega, Daryl Sabara, Danny Trejo

lanD 
USA 

pRoDuktionsåR 
2011

spillEtiD 
89 min.

pREMiERE

01-12

Downloades i iPhones app-store. 
Pris: 12 kr. Tjek også 
www.squish-the-mosquito.com

SQUIIIII ISSHHHHHH!
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spy
kiDs
4D
Et nyt kulD 
Mini-spionER
uDklækkEs

Overskuddet fra salget går til BØRNEfondens generelle hjælpearbejde, som blandt andet inde-

holder sundhedssessioner med oplysninger om, hvordan man forebygger og helbreder malaria.

i udvalgte 
biografer

64,43%

154 stemmer
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3 tREkantsDRaMa 
af ManDEn BaG 
’paRfuMEn’

en unge John McGills (Conor McCarron) er født og opvokset 
under fattige kår med en alkoholiseret og nedladende far (Pe-

ter Mullan). På trods af sin uheldige situation er den kløgtige John 
fuld af håb for fremtiden, men et håbeløst skolesystem, og de for-
kerte venner, fører ham ufrivilligt ind i Glasgows kriminelle under-
verden.

’Neds’ giver et tragisk og socialrealistisk portræt af tiden og er in-
strueret af Peter Mullan, der ligeledes står bag den prisvindende 
‘Magdalene søstrene’ (2002). Instruktøren spiller selv med i filmen, 
der drager paralleller til Mullans egen opvækst i Skotland. Titlen 
’Neds’ står for ‘Non Educated Delinquents’ og er et skotsk udtryk, 
der bl.a. bruges om Hooligans og småkriminelle.

arret Hanna (Sophie Rois) og Simon (Sebastian Schipper) er 
moderne storbymennesker. De bor i Berlin, hvor de færdes i 

kreative kredse og ønsker ingen børn til at ændre på deres liv. Men 
efterhånden begynder sprækkerne at vise sig i forholdet, og parret 
glider længere og længere fra hinanden. Uafhængigt af hinanden 
begynder de begge en affære med Adam (Devid Striesow), men da 
Hanna bliver gravid, opstår der naturlig forvirring omkring, hvem 
der er far til barnet.
 
Filmen ’3’ er instrueret af Tom Tykwer, der stod bag ’Lola rennt’ 
(1998) og de to internationale storproduktioner ’Parfumen - histo-
rien om en morder’ (2006) og ’The International’ (2009). Filmen er 
en kommentar til det moderne storbymenneskes kamp for at holde 
fast i konventionelle hverdagsmønstre, herunder især parforholdet. 

D

p

© MiRaClE filM

© øst foR paRaDis

dRaMa

dRaMa

oRiGinal titEl 
Neds

instRuktøR 
Peter Mullan

skuEspillERE 
Conor McCarron, 
Peter Mullan, Greg Forrest,
 Joe Szula

lanD 
Storbritannien 

pRoDuktionsåR 
2010

spillEtiD 
124 min.

pREMiERE

01-12

oRiGinal titEl 
Drei

instRuktøR 
Tom Tykwer

skuEspillERE 
Sophie Rois, 
Sebastian Schipper, 
Devid Striesow

lanD 
Tyskland 

pRoDuktionsåR 
2010

spillEtiD 
89 min.

pREMiERE

08-12

NeDs
soCialREalisME i 
1970ERnEs GlasGoW
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© sf filM

KOMEdiE / ROMantiK

oRiGinal titEl 
New Year’s Eve

instRuktøR 
Garry Marshall

skuEspillERE 
Ashton Kutcher, Zac Efron, 
Sarah Jessica Parker, 
Alyssa Milano, Sienna 
Miller, Katherine Heigl, 
Jessica Biel, Hilary Swank,  
Jon Bon Jovi, Michelle 
Pfeiffer, Halle Berry, 
Robert De Niro, 

lanD 
USA  

pRoDuktionsåR 
2011

spillEtiD 
Afventer

pREMiERE

08-12

NeW 
yeAr’s 
eve 
stJERnEspækkEt 
nytåRsRoMantik

n række mennesker i New York bliver knyttet sam-
men i løbet af nytårsaften. Der er bl.a. Tess (Jessica 

Biel), som venter barn; Harry (Robert De Niro), der er dø-
ende på et hospital; rockstjernen Jensen (Jon Bon Jovi); 
Clair (Hilary Swank), som skal producere nytårsshowet på 
Times Square; en sygeplejerske (Halle Berry); forretnings-
manden Sam (Josh Duhamel), som vil til New York for at 
finde sammen med sin kærlighedsinteresse fra sidste nytår; 
og endelig Laura (Katherine Heigl), der er tvunget til at lave 
cateringmad nytårsaftensdag.

Garry Marshall er manden, der instruerede ’Pretty Woman’ 
(1990), men ’New Year’s Eve’ kan i struktur bedre sammen-
lignes med hans ’Valentine’s Day’ (2010), der også havde 
talrige stjerner på rollelisten. Ud over de allerede nævnte 
Hollywood-stjerner spiller bl.a. Ashton Kutcher, Zac Efron,  
Sarah Jessica Parker, Ice Cube, Til Schweiger, John Lithgow, 
Christine Lakin, Alyssa Milano, Julie Andrews, John Stamos, 
Sienna Miller, Seth Meyers, Michelle Pfeiffer, Sofía Vergara, 
Ludacris, Abigail Breslin og Ryan Seacrest med i filmen. 

e
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85,34%

265 stemmer

sE tRailEREn liGE 
nu på Din MoBil!

læs MERE 
på siDE 15 
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AlviN oG 
De frAekke 
JorDeGerN 3
DE synGEnDE JoRDEGERn ER tilBaGE

e tre jordegern og deres pigevenner The Chip-
pettes er taget på ferie på et luksuriøst kryds-

togtskib. De forvandler selvfølgelig hurtigt skibet 
til deres helt egen legeplads, men pludselig synker 
skuden, og de strander på en fjerntliggende øde ø. 
Alvin og hans venner går straks i gang med at finde 
en vej hjem, men opdager hurtigt, at deres nye hjem-
mebane slet ikke er så øde, som de ellers troede.

Animationsfilmen ’Alvin og de frække jordegern 3’ 
er et nyt kapitel i familiefilmsserien om de syngende 
gnavere. Filmen er instrueret af Mike Mitchell, der 
også stod bag den fjerde Shrek-film, ’Shrek Den Lyk-
kelige’ fra 2010. Jason Lee spiller atter jordegernes 
menneskeven, og de danske stemmer leveres af bl.a. 
Jens Andersen og Anette Heick.

Filmen får premiere med dansk tale.

D

December 2011

© fox

FaMiliEFilM / aniMatiOnSFilM

oRiGinal titEl 
Alvin and the Chip-
munks: Chip-Wrecked 

instRuktøR 
Mike Mitchell

stEMMER 
Jens Andersen, 
Jens Jacob Tychsen, 
Peter Secher Schmidt, 
Cecilie Stenspil, 
Anette Heick

lanD 
USA  

pRoDuktionsåR 
2011

spillEtiD 
Afventer

pREMiERE

15-12

83,61%

267 stemmer

sE tRailEREn liGE 
nu på Din MoBil!

læs MERE 
på siDE 15 
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Alverdens musik lige ved hånden
SonoS alt-i-ét muSikSyStem
Med indbygget forstærker og højttalere kan du nyde musik fra 
Spotify, internetradio og pc i flot kvalitet uden separat anlæg. 
Vælg en trådløs controller-løsning – f.eks. iPhone – og tilslut 
PLAY:5 til dit eksisterende netværk – så er du klar. Play:5, 
PriS for ikke-medlemmer: 3.199,-

medlemspris: 2.999,-

kvAlitetsbio til budgetpris
denon 5.1-kanalS Surround-receiver
Her kan du nyde ægte højopløst hjemmebio, uden at det koster mere end 
højst nødvendigt. Du får bl.a. 5 x 75 watt, diskret opbygget forstærkerdel, 3D-
understøttelse, fuld HD-audiodekodning og mange flere fine finesser. avr-1312

1.699,-

 
se mere hjemmebio på side 12-13

 
se flere streaming- 
løsninger på side 10-11

999,-
Spar 200,-

FAmiliens 
bedste ven
logitech univerSal- 
fjernbetjening
Suveræn brugervenlighed, lækker fi-
nish, ladestation og et hav af smarte 
finesser gør betjeningen af dit an-
læg til en leg for hele familien. Du 
henter koderne til hele dit anlæg 
én gang for alle på internettet, 
og så har du det hele i din hule 
hånd. harmony one, normal-
PriS: 1.199,-

santa Cool  
is Coming to toWn
Julen er hjerternes fest. Sådan er 
det, og sådan skal det blive ved 
med at være. Men hvorfor ikke invi-
tere ørerne og øjnene med i løjerne? 
I dag er det nemmere og billigere 
end nogensinde at få de helt store 
musik- og filmoplevelser hjemme i 
din egen stue. Så der er ikke nogen 
som helst grund til at spilde dine 
penge på blikdåser og underlødigt 
plastikskrammel. 

Hi-Fi Klubben har markedets suve-
rænt største udvalg i højkvalitets lyd- 
og billedprodukter for enhver smag 
og enhver pengepung. God lyd er 
en gave, som kan nydes af alle, året 
rundt. Og husk: Julemusik lyder også 
bedst på et ordentligt anlæg!
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trådløs Frihed
akg hovedtelefon

Nyd musik eller tv-lyd uden irriterende ledninger. Med trådløs 
overførsel af musiksignalet kan du frit bevæge dig rundt i 

huset eller ude i haven. Rækkevidden er helt op til 100 meter, 
opladningsstativ og genopladelige batterier medfølger. k 912

499,-

 
se flere hovedtelefoner på side 6-7

led-lækkerier i miniFormAt
SamSung 22” led-tv
Lille og lækker model, som kun er 4 cm dyb. Her kan du få 
alle LED-fordelene på de steder, hvor du ikke har plads til et 
stort tv, f.eks. i køkkenet eller i soveværelset. Full-HD, indbyg-
gede DVB-T/DVB-C tunere, to HDMI-indgange, USB-afspilning 
og flot billledkvalitet – til en utrolig lav pris. ue22d5004

 
se julegave-
ideer på side 4-5

1.799,-
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se flere flad-tv  
på side 14-15

santa Cool  
is Coming to toWn

Vind julemanden  
hjem juleaften!

Deltag i Hi-Fi Klubbens store julekonkurrence om lyd- og billedudstyr til en værdi af 15.000 kroner! Du kan sammensætte din helt egen ønskeliste blandt alle produkterne i dette juleka-talog, og hvis du vinder lodtrækningen, kommer julemanden hjem til dig og afleverer gaverne selve juleaften. Gå ind på Hi-Fi Klubbens hjemmeside og deltag inden 20. december – det kan blive en jul, du aldrig glemmer!
Du kan også dele din ønskeliste på Facebook og fortælle familie og venner, hvad du drømmer om under træet. 
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dAb FrA os til dig
argon dab+/fm-radioer
Hi-Fi Klubbens egne DAB+/FM-radioer er blevet utrolig populære på grund af 
deres elegante design, fine lyd og nemme betjening. Via minijack-indgangen 
kan du tilslutte f.eks. din iPod og dele din musik med vennerne. DAB2 og 
DAB3 har de samme kvaliteter som grundversionen plus RDS/RadioText på FM, 
ekstra fin lyd og finish i ægte træ eller højglanslak. DAB3 har yderligere indbyg-
gede stereohøjttalere. dab1+ v4 / dab2+ v4 / dab3+ v3

sæt power 
på din pc
cerwin-vega aktive højttalere
Ren rock’n’roll til din pc med de røde 
Cerwin-Vega kantophæng og lysende rød 
ring omkring volumenkontrollen – en fed 
løsning til både spil og musik. Xd3

999,- / pAr

stor lyd 
uden stort Anlæg 
argon aktive højttalere
Fyr op under din pc eller iPod med 2 x 
15 watt. Du kan nemt tilslutte en aktiv 
subwoofer, hvis du vil have endnu mere 
bund i lyden. 6340a 

999,- / pAr

bløde mænd kan   også lide 
                     hårde pakker 

både For øjne og ører
argon aktive højttalere
Kvalitetsenheder og flot sort eller hvid højglansfinish – en rigtig fin lyd-
løsning til pc, tv, iPod m.m. Den superkompakte 7340A v2 yder 2 x 15 
watt, mens den større model klarer hele 2 x 30 watt. Suveræn valuta for 
pengene! 7340a v2 / 7350a v2

7340A v2 1.399,-/pAr          7350A v2 1.899,-/pAr

1.099,-DAB2+ v4

 4
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799,-

tAg din dAb 
under Armen
argon fm/dab-radio
Både DAB og FM, 4-linjers OLED-display, 
fjernbetjening og mulighed for batteridrift, 
så du kan tage den med dig overalt. Fås i 
mange flotte farver. dab4 v2

1.299,-

Få dAb på 
dit Anlæg
argon dab-tuner
Smart og komplet DAB-løsning til dit eksi-
sterende anlæg. Forberedt for fremtidens 
DAB+. Analog og digital udgang. Fjernbe-
tjening medfølger. dab+ adaPter v3

599,-

lækker lyd i miniFormAt
b&w aktive højttalere
De EISA-vindende MM-1 er ikke bare aktive højttalere 
– de er det ultimative inden for kategorien! Stil dem 
ved siden af dit flad-tv og få luksuslyd uden anlæg og 
store højttalere. Også en ideel løsning til din pc med 
optimal digital lyd via USB. mm-1

3.699,- / pAr

nyd din ipod/iphone  
i storFormAt 
nad iPod-dock 
Smart og solid dock, som kan bruges på 
alle anlæg. Med nogle NAD-receivere kan 
du navigere via dit tv eller receiverens 
display. Inkl. fjernbetjening. iPd 2

599,-

bløde mænd kan   også lide 
                     hårde pakker 

Frit vAlg på Alle 
rAdiohylder
argon internet/fm/(dab)-radioer
Via din internetopkobling (trådløs 
eller ej) kan du lytte til titusindvis 
af radiokanaler på internettet samt 
FM, som du er vant til. Med den 
nye luksusmodel iNet 3+, får du 
den helt komplette bordradio inkl. 
DAB+, indbyggede stereohøjttalere 
og fjernbetjening (også via iPhone/
Android). Fås i flere flotte finishes 
inet1 v2 / inet3+

inet1 v2 FrA 1.199,- 

inet3+ 1.799,-

1.399,-DAB3+ V3

DAB1+ V4

5
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eksklusivt til øregAngene
b&w in-ear-hovedtelefon

Helt ny eksklusiv in-ear-model fra højttalerspeciali-
sten B&W. Aluminiumsfinish, avanceret teknologi og 

halvåbent design giver dig en totaloplevelse i sær-
klasse. Den unikke justérbare (aftagelige) løkke 

på kapslen sørger for en behagelig og urok-
kelig placering i dit øre under alle forhold. 

Fjernkontrol til iPhone/iPod på kablet, 
gummiørestykker i 4 forskellige 

størrelser medfølger. c5

så Flot kAn  
det gøres
b&w hovedtelefon
Utrolig lækker hovedtelefon, 
som præsterer en krystalklar 
og naturlig musikgengivelse. 
Den lukkede konstruktion 
og ørepuderne i ægte læder 
isolerer dig effektivt fra 
omgivelserne, og du får også 
volumenkontrol og mikrofon 
til iPod/iPhone på kablet. P5 

2.199,-

1.299,-

julegaver der
     går lige i øret

 6
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entusiAstens  
FAvorit 
denon hovedtelefon 
Eksklusiv lukket hovedtelefon til den 
kræsne musikelsker. Her får du bærekom-
fort og lydkvalitet i virkelig topklasse og 
med suveræn basgengivelse! ah-d2000

2.699,-

oplev musikken rigtigt
denon hovedtelefon
Ægte Denon-kvalitet til fornuftig pris. Med 
en god fullsize-hovedtelefon får du en langt 
større musikoplevelse end med billige øre-
propper. Luksusudgaven AH-D510 giver dig et 
ekstra løft på lydkvaliten.  
ah-d310 (normalPriS: 399,-)  /  ah-d510

Ah-d510 599,-dine nye  
hovedhøjttAlere
denon hovedtelefon
Superlet konstruktion og ualmindelig flot 
lyd gør denne model til et meget spæn-
dende valg for dig, der foretrækker en 
full-size lukket hovedtelefon. ah-d1100

1.199,-

tAg den store lyd  
med på FArten
denon hovedtelefon
Fyldig lyd behøver ikke at fylde rygsæk-
ken. AH-P372 kan klappes sammen, så 
du altid har overbevisende hi-fi lige ved 
hånden. Sort finish. ah-P372

449,-

Fyr op under  
ørebøFFerne
argon hovedtelefonforStærker
HA1 kan løfte lyden fra et sæt gode ho-
vedtelefoner til ægte high-end niveau, og 
du kan regulere lydstyrken direkte på den 
lækre metaldrejeknap. ha1

999,-
Fed stil  
og lækker lyd 
fanny wang hovedtelefon
Med Fanny Wang kan du være 
sikker på, at der bliver lagt 
mærke til din stil, når du lufter 
din iPod-musik ude i den store 
verden. Hovedtelefonen kan 
klappes sammen, og du kan 
vælge mellem 4 frække farver: 
hvid, sort, rød og pink. fanny wang 
on-ear, normalPriS: 1.199,-

drop 
dåselyden
argon in-ear hovedtelefon
Disse små Argon-perler renser ef-
fektivt dine øregange for alle rester 
af skinger no-name dåselyd. Her får 
du rigtig hi-fi med rigtig bas, og de 
bløde gummi-ørestykker afskærmer 
dig effektivt fra omverdenens støj. 
eP4002, normalPriS: 299,-

skAbt til ipod og iphone
denon in-ear-hovedtelefoner
Med den smarte iPod/iPhone-fjernbetjening på kablet kan du styre 
musikken uden at skulle ned og rode i lommerne. Kan også fungere 
som headset til iPhone. Luksusudgaven AH-C560R giver dig et 
ekstra løft på både lydkvalitet og finish.  
ah-c260r (normalPriS: 399,-)   /   ah-c560r

                              Ah-c560r 699,-

999,-
Spar 200,-

199,-
Spar 100,-

299,-
Spar 100,-

AH-C260R

299,-
Spar 100,-

AH-D310

7
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god lyd kan nydes 
hele året

lige til reolen og din ipod
denon/argon komPaktSyStem 
Et ægte hi-fi minisystem, som giver baghjul til 
billige plastikanlæg. Du får cd-afspiller, FM-
radio og seriøs stereoforstærker i ét apparat, 
som kun er 21 cm bredt! Via USB-indgangen 
på fronten får du optimal digital lydkvalitet fra 
din iPod, inkl. Spotify fra iPhone/touch. DM38 
fås også i DAB+ version og i sølv finish. De nye 
Argon-højttalere følger trop med flot dynamisk 
lyd og fås i sort eller hvid. rcd-m38 cd-receiver 
/ argon 6350 højttalere, normalPriS: 3.497,- 

2.997,-SyStEm-
pRiS

Spar 500,-

merpris for dab: 500,-
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klAr til Alt det nye 
denon/cambridge 2.1-komPaktSyStem 
CEOL-anlægget er skabt til dig, der er faldet for iPod’en 
og de nye trådløse muligheder, men også vil have høj 
lydkvalitet, cd-afspiller og FM-radio. Med AirPlay kan 

du trådløst afspille Spotify og 
anden musik fra iPhone/iPad/
iPod touch, og du kan også 
afspille din egen musiksam-
ling fra pc’en. Du får hele  
2 x 65 watt, og det ultrakom-
pakte sat/sub-højttalersystem 
fylder intet i stuen. ceol, 
normalPriS: 4.999,- / minX 
min 10 / minX X200

ceol  4.499,-
cAmminxs212  3.997,-

små mål – store kvAliteter
denon/dali 2.1-komPaktSyStem
Kun 25 cm bredt/dybt, men alligevel med hele  
2 x 65 watt og digital iPod-tilslutning via USB. STILE-
højttalerne fås i sort eller hvid højglansfinish, og den 
ultrakompakte subwoofer kan nemt gemmes væk i et 
hjørne. dra-f107 / dcd-f107 / Stile / faZon Sub 1

Forstærker / cd-AFspiller  3.698,-
højttAlersystem  4.097,- 

digitAl vellyd FrA din pc
argon d/a-konverter
Med ren digital signaloverførsel via USB-kabel får du 
langt bedre lydkvalitet fra din pc-musik. Drop pc’ens 
støjfyldte hovedtelefonudgang og kør musikken over til 
anlægget gennem en god D/A-konverter som DAC1 – 
du vil blive forbløffet over forskellen! argon dac1

999,-

vinylen længe leve
denon PladeSPiller
Med indbygget forforstærker og medfølgende 
pickup kan DP-29F uden videre tilsluttes alle 
anlæg, også selvom de ikke har en dedikeret 
pladespiller-indgang. En fin løsning, hvis du 
ikke nænner at sende dine gamle plader på 
loppemarked. dP-29f, normalPriS: 1.199,-

trådløs hi-Fi FrA pc til Anlæg
nad d/a-konverter
Smart D/A-konverter, som nemt og trådløst giver dig 
ægte og tabsfri digital hi-fi-lyd på anlægget fra din pc. 
Tilslut den trådløse USB-dongle til pc’en og DAC1 til 
anlægget – så er du klar. Helt uden netværksopsæt-
ning og irriterende kabler! nad dac1

1.699,-

ægte hi-Fi For Alle pengene
nad Stereoanlæg 
NAD spiller bukserne ned om hælene på konkurrenterne 
i klassen. Du får masser af kraft og musikalitet, så du 
kan få det bedste ud af et sæt gode højttalere. F.eks. 
den viste B&W DM686, som fås i flere farver inkl. fræk 
hvid.c316bee StereoforStærker / c515bee cd-afSPiller

Forstærker / cd-AFspiller  3.798,-
dm686 højtt. 1.499,- /pr stk.

sig nej til pAplyd
I dag har du masser af mulig-
heder for at få ordentlig lyd-
kvalitet, uanset om du spiller 
din musik fra cd, vinyl, pc/Mac, 
smartphone eller internet. Og 
god lyd behøver absolut ikke 
at koste en formue eller fylde 
hele stuen. Derfor kan du lige 
så godt sige farvel til underlø-
dig paplyd én gang for alle.

Hi-Fi Klubben har markedets 
suverænt største udvalg af høj-
kvalitets stereoprodukter. F.eks. 
har vi hele 382 højttalermodel-
ler at vælge imellem, og der er 
garanteret også en, der passer 
til dit behov. Kom ind i vores 
butik og oplev den ægte vare 
– vi står klar til at hjælpe dig 
sikkert i mål!

hør eFter!

Jan Rysz
Jan Rysz
Butikchef, Randers

999,-
Spar 200,-

Spar
   800,-

Spar 
   500,-

få dab-version af 

f107 uden merpris

VIA

9
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i’m streaming of a    White Christmas

trådløs Forstærker 
SonoS trådløS forStærker
CONNECT:AMP fungerer som en 
stærk og alsidig trådløs forstærker 
til din pc-musiksamling, Spotify, 
internetradio m.m. Med sine  
2 x 55 watt kan den selvstændigt 
trække et sæt gode hi-fi-højttale-
re, f.eks. de viste DALI LEKTOR 
1. Lige nu sparer du penge ved 
samlet køb. connect:amP & dali 
lektor 1

connect:Amp 3.799,- 

lektor 1 FrA 1.149,- /pr stk. 

streAming i 
Fuld størrelse 
denon muSikStreamer/radio
Elegant netværksafspiller 
med AirPlay, så du trådløst 
både kan streame Spotify, 
WiMP m.m. fra iPhone/iPad/
touch samt din egen musik 
fra pc’en. Både afspilning og 
fjernbetjening kan styres di-
rekte fra iPhone etc. Inkl. FM/
internet-tuner. dnP-720ae 

3.699,-Tilføj evt. en BRIDGE-netværksadapter for 
at gøre dit Sonos-system 100% trådløst.

5.497,-Systempris

VIASpar 600,-

Med streaming – musikafspilning via netværk 
– kan du sige farvel til cd-reolen i stuen. I 
stedet kan du nyde al din musik fra pc’en eller 
gå på jagt blandt millioner af musiknumre på 
internettet, f.eks. via internet-musiktjenester 
som WiMP, Play og Spotify. I mange tilfælde 
kan du endda gøre det trådløst. 

WiMP og Spotify er to af verdens største 
internet-musiktjenester med over 10 millioner 
numre. Spotify har i flere år været yderst 
populær i vores nabolande Norge og Sverige, 
og nu er den også tilgængelig i Danmark. 

For optimal lydkvalitet og funktionalitet skal 
du tegne et betalings-abonnement, som koster 
99 kr/md. Afhængigt af det valgte anlæg kan 
du spille musikken både via pc/Mac, iPhone, 
iPad, iPod touch eller Android. Du kan også 
vælge den fuldt integrerede luksusløsning med 
det trådløse Sonos-musiksystem, så du har 
alverdens musik lige under dine fingerspidser. 

Kom ind i Hi-Fi Klubben og oplev Sonos, 
WiMP, Spotify og de andre spændende 
streaming-løsninger. Et helt nyt musikalsk 
univers venter på dig!

 10
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i’m streaming of a    White Christmas
stArt med én – udvid overAlt
SonoS trådløSt muSikanlæg 
Superkompakt alt-i-ét-anlæg, som gør det nemmere og billigere 
end nogensinde at nyde de lækre Sonos-muligheder. PLAY:3 har 
indbygget forstærker og højttalere, og den er oplagt til alle de 
steder, hvor du vil have trådløs lyd i fornuftig kvalitet, uden at 
det fylder mere end nødvendigt. Hvis du allerede har en iPad/
iPhone/iPod touch/Android til wi-fi-betjeningen, er du klar til at 
gå i gang. Play:3, PriS for ikke-medlemmer: 2.399,-

medlemspris: 2.199,-

komplet tuner 
med netværk 
nad radio/muSikStreamer
En unik kombination af en 
komplet DAB+/FM/internet-
tuner og trådløs netværksaf-
spiller. Her kan du nyde både 
radio og din musiksamling fra 
computeren i ægte audiofil 
kvalitet. Prikken over i’et på 
ethvert seriøst stereoanlæg. 
c446 

4.499,- Tilføj evt. en BRIDGE-netværksadapter for 
at gøre dit Sonos-system 100% trådløst.

6.098,-
Systempris

bliv trådløs i hele huset
SonoS netværkSadaPter 
Med denne lille adapter koblet på din netværksrouter bliver dit Sonos-system 
100% trådløst, så du slipper for alt besværet med netværkskabler. bridge 399,-

streAming til dit Anlæg 
SonoS trådløS muSikafSPiller 
CONNECT kobles nemt og hurtigt til 
dit eksisterende anlæg. Så har du et 
komplet allround-system, som kan spille 
al din musik, inklusive Spotify og din 
egen samling på pc eller netværkshard-
disk. Trådløs kontrol fra iPhone, iPad, 
Android m.m. Lige nu sparer du penge 
ved køb sammen med en NAD C356BEE 
stereoforstærker. connect & c356bee  

connect  2.599,- 

c356bee  4.499,- 

Spar 1.000,-

11
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stor lyd til små penge
argon 5.1-højttalerSyStem
Dette nye kompakte system i Argons elegante Curve-design giver 
dig alt, hvad du behøver for at fylde stuen med herlig 5.1-kanals 
surroundlyd uden samtidig at fylde stuen med højttalere eller 
sprænge budgettet. junior 40. normalPriS: 3.594,-

nye stjerner i budgetklAssen 
dali højttalerSyStem
Med den nye ZENSOR-serie har DALI igen overgået sig selv for at 
give dig stor lyd og flot finish til små penge. Hvis du vil have endnu 
mere bund i lyden, kan du evt. supplere med den bomstærke SUB 
E-12F subwoofer (3.699,-). ZenSor 1 / 5 / vokal / Sub e-12f  

FrA  7.395,- (ekSkl. Subwoofer)

hd-hjemmebio For Alle
nad 7.1-kanalS Surround-receiver 
Kom godt i gang med ægte HD-hjemmebio. T748 giver dig  
7 x 100 watt, 3D, HDMI-videokonvertering og Audio Return Chan-
nel, så du kan nøjes med ét kabel til dit tv. Nem betjening for hele 
familien med auto-setup og brugervenlige menuer. t748 

4.499,-

store muligheder 
denon 7.1-kanalS Surround-receiver
Her får du en lang række af de samme funktioner som Denons 
topmodeller, men til en væsentlig lavere pris. Du får bl.a. 7 x 105 
watt, AirPlay, avanceret videobehandling, flot grafisk brugerflade 
og masser af tilslutninger, også til analogt udstyr. avr-2312

6.699,-

VIA

2.994,-
SyStEm-

priS

Spar 600,- 
(inkl. sub)

elegAnt og kompAkt biogrAFlyd
dali 5.1-højttalerSyStem
Her får du ægte surround i hjemmebiografen uden store 
højttalere. Lyden er ægte hi-fi både fra satellitterne og den 
ultrakompakte subwoofer, og med den flotte højglansfinish falder 
systemet elegant ind i din indretning. Stile / faZon Sub 1

5.999,- (inkl. Subwoofer)
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roCkin’ surround 
the Christmas 

tree

mød netværksmesteren
denon 7.1-kanalS Surround-receiver
AVR-1912 er til dig, der vil have det hele. Du får bl.a. 7 x 90 watt og indbygget netværksfunk-
tion til musik fra pc/netværksharddisk. Via AirPlay kan du trådløst streame Spotify fra iPhone/
iPad/iPod touch samt din iTunes-musiksamling på pc’en over til anlægget. Andre lækkerier er 
fuld 3D-understøttelse med Audio Return Channel, analog-til-HDMI-videokonvertering og hele 
6 HDMI-indgange til dit udstyr. En receiver, du ikke vokser fra foreløbig! avr-1912

VIA

3.599,-Spar 400,-

13
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smArt og  
økonomisk
PanaSonic blu-ray-afSPiller
Elegant Blu-ray afspiller, som giver dig flotte højoplø-
ste filmoplevelser og mange muligheder til en yderst 
fornuftig pris. Med den indbyggede netværksfunktion 
kan du afspille video, fotos og musik direkte fra din 
pc med fuld fjernbetjening. dmP-bd75eg 

790,- eller lAvere*

klArer det hele
denon blu-ray-afSPiller
Denons mindste model klarer næsten alle disk-
formater, inklusive SACD og Blu-ray 3D-film. Du 
kan  afvikle musik, video og fotos fra pc’en via 
netværk, og du kan gøre det samme via USB på 
fronten. En seriøs afspiller til overkommelig pris. 
dbP-1611ud

2.699,-

her stArter de  
store oplevelser
nad blu-ray-afSPiller
Den nye T567 giver dig en lynhurtig og komplet 
Blu-ray-afspiller til en yderst fornuftig pris. Du får 
3D-understøttelse, og via dit netværk kan du trådløst 
”streame” hele din samling af musik, fotos og 
videoer fra pc eller netværksharddisk. t567

2.499,-

skAl det være  
ekstrA lækkert?

SamSung 46” led-tv
Eksklusivt Full-HD LED-tv med 
utrolig elegant design og finish, 

Smart TV, 3D og pause/optagefunktion via USB. LED-panelet har 
micro dimming for ekstra dyb sortgengivelse, så du kan se frem til 
en tv-oplevelse i særklasse på alle fronter. Her kommer du meget 

tæt på Samsungs unikke 8000-serie, men til en lavere pris. To par 
3D-briller medfølger. Også 40 og 55”. ue46d7005

julegaven til  
hele familien

9.999,-
Eller lavere*
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glædelig hvid tv-jul
SamSung 32” led-tv
Den hvide tvillingebror til den EISA-vin-
dende 6005-serie. Samme høje kvalitet, 
Full-HD, ultraslankt design, Smart TV, 
3D, pause/optagefunktion via USB og 
fjernbetjening via smartphone – et elegant 
alternativ. Også 40 og 46”. ue32d6515

5.490,- eller lAvere*

plAsmA For Alle
PanaSonic 42” PlaSma-tv
Full-HD THX-certificeret 
plasma-tv med flot billed-
kvalitet, Smart TV og pause/
optagefunktion via USB. Alt 
i alt får du masser af smarte 
muligheder og filmoplevelser 
på meget højt niveau – og du 
får det til en helt utrolig lav 
pris! Også 50”. tX-P42g30y

5.990,-  
eller lAvere*

Få råd til At 
tænke stort
SharP 60” led-tv
Med en skærm på hele 60” 
får du biograf-fornemmelsen 
helt ind i dagligstuen. Du får 
også indbyggede DVB-T2 og 
DVB-C tunere, USB-optage-
funktion og trådløs netværks-
funktion. Et fantastisk køb, 
hvis du kan undvære 3D. 
lc60le636S

14.990,-  
eller lAvere*

luksus med FornuFt
SamSung 40” led-tv
EISA-vindende Full-HD LED-tv, som vil give dig 
masser af ejerglæde og store oplevelser i årevis. Ultra-
slankt design, Smart TV, 3D, pause/optagefunktion via 
USB og fjernbetjening via smartphone – hvad behøver 
du mere? Også 32, 46, 55 og 60”. ue40d6505

6.990,- eller lAvere*

obs!

nyt om tv2 og dvb-t2
Pr. 11.  januar 2012 overgår al tv-modtagelse via an-
tenne i Danmark til MPEG4-formatet,  inklusive de 
landsdækkende kanaler DR,  DR2,  TV2 m.fl.  Herefter 
skal dit tv eller din tunerboks have MPEG4-tuner –  
ellers får du sort skærm.  I samme omgang bliver TV2 
betalingskanal,  så hvis du modtager tv via antenne,  
skal du fremover have et Boxer-programkort med 
kortlæser for at kunne se TV2.  Hvis du har kabel-  
eller satellit-tv,  skal du ikke foretage dig noget.

1.  april starter Boxer de første HD-sendinger via an-
tenne i det nye DVB-T2 format.  For at modtage disse 
skal dit tv eller din tunerboks understøtte DVB-T2,  

men du kan fortsat se dine eksisterende 
kanaler.  Kom ind i Hi-Fi Klubben og 
hør mere om de nye tv-signaler,  hvis 
du er i tvivl.

*Nogle priser kaN være sæNket yderligere efter trykstart. se aktuel pris på hifiklubbeN.dk 

Peder Andersen
Peder Andersen
Butikchef, Roskilde

60”

15
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4.499,-

3.499,-

799,-

din ipod skal 
også mærke 
det er jul
Oplever du kun din iPod-musik gennem hovedtelefoner? Så 
var det måske på tide at forkæle både iPod’en og dig selv 
med en god højttalerløsning. Men du behøver ikke et stort 
stereoanlæg af dén grund – i dag kan du nemlig få både 
smarte, kompakte og velspillende alt-i-ét-løsninger. Skal 
det bare være nemt og billigt, eller vil du have en avanceret 
løsning, der kan erstatte et helt anlæg? Valget er dit.

klArer det hele  
med bluetooth
nad iPod-højttaler
Via Bluetooth kan du – ud over 
fra Apple iOS-apparater – også 
trådløst streame al din musik fra 
pc, mobil, Android og tablet-pc. 
Inkl. fjernbetjening. viSo 1

verdens lækreste  
ipod-højttAler?
b&w iPod-højttaler
AirPlay, 100% digital signalover-
førsel og teknologi i topklasse – en 
luksusløsning til Spotify og al din 
anden musik fra pc/Mac/iPhone/
iPad/touch. ZePPelin air

kompAkt og økonomisk
curve iPod-højttaler
En kompakt og prisbillig løsning, som sender masser af 
god iPod-musik ud i rummet med sine tovejs stereohøjt-
talere. Kan også bruges sammen med iPad. dock

Julens  
Åbningstider
torSdag  15.  december  10-19

fredag  16.  december  10-19 

lørdag  17.  december  10-17 

Søndag  18.  december  11-16 

mandag  19.  december  10-19 

tirSdag  20.  december  10-19 

onSdag  21.  december  10-19 

torSdag  22.  december  10-19 

fredag  23.  december  10-18 

lørdag  24.  december  lukket 

Søndag  25.  december  lukket 

mandag  26.  december  lukket 

tirSdag  27.  december  10-19 

onSdag  28.  december  10-19 

torSdag  29.  december  10-19 

fredag  30.  december  10-19 

lørdag  31.  december  10-13 

Søndag  1.  januar  lukket 

AirPlay
Wi  Fi

Fra
D

er
 t

ag
es

 F
or

be
ho

ld
 f

or
 t

ry
kf

ej
l, 

pr
is

æ
nd

ri
ng

er
 o

g 
ud

so
lg

te
 v

ar
er

.

find vores 29 butikker på  
hifiklubben.dk  − tlf. 7014 0515
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KOMEdiE / aCtiOn

oRiGinal titEl 
Den sidste rejse

instRuktøR 
Lasse Spang Olsen

skuEspillERE 
Jacob Haugaard, Finn 
Nørbygaard

lanD 
Danmark  

pRoDuktionsåR 
2011

spillEtiD 
Afventer

pREMiERE

15-12

DeN siDste 
reJse
finn oG JaCoB soM Du alDRiG
haR sEt DEM føR

vis man troede, at Finn og Jacob er lige så gode ven-
ner i virkeligheden som i ’Jydekompagniet’ (1988), kan 

man godt tro om. Finn er et selvisk og pengefikseret men-
neske, og Jacob er efterhånden blevet grundigt træt af både 
ham, deres venskab og deres samarbejde. Efter en fejlsla-
gen økonomisk investering fra Finns side, som går udover 
dem begge, bryder Jacob med sin gamle ven, der efterlades 
alene tilbage. Finn går i hundene og må klare sig selv, lige 
indtil et lykketræf atter forener de to venner. Et nyt venskab 
bygges op fra bunden, men det bliver samtidig begyndelsen 
på en lang række overraskelser.

’Den sidste rejse’ er en sort komedie, der tager udgangs-
punkt i virkeligheden, med Finn Nørbygaard og Jacob 
Haugaard i hovedrollerne som (anderledes) versioner af 
sig selv. Det er første gang de to komikere deler et biograf-
lærred siden ’Jydekompagniet 3’ fra 1989, og filmen er in-
strueret af Lasse Spang Olsen (I Kina spiser de hunde, Den 
Sorte Madonna), der også har skrevet manuskriptet efter 
idé af Finn og Jacob.

h

December 2011
41

71,4%

94 stemmer

sE tRailEREn liGE 
nu på Din MoBil!

læs MERE 
på siDE 15 
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sE tRailEREn liGE 
nu på Din MoBil!

læs MERE 
på siDE 15 

79,16%

89 stemmer

vad gør man som et mindre hold i en sportsverden fyldt 
med velhavende klubber, der sidder på både titlerne og de 

bedste spillere? For Billy Beane (Brad Pitt), den altdominerende 
direktør for baseballholdet Oakland A’s, som sætter hele holdet 
og skaffer spillere, er svaret enkelt - man ændrer selve grundlaget 
for tilgangen til spillet. Beane hyrer derfor matematiknørden Pe-
ter Brand (Jonah Hill), og snart begynder det udsædvanlige mak-
kerskab at rekruttere oversete spillere med de helt rette evner. 

’Moneyball’ er et anderledes baseball-drama (end fx de be-
slægtede ’Bull Durham’ og ’For Love of the Game’), der foku-
serer på et opgør med de traditionelle tankegange fremfor 
selve sporten. Filmen er skrevet af de Oscarvindende manuskript-
forfattere Aaron Sorkin og Steven Zaillian, imens Bennett Miller 
(Capote) har instrueret. Udover Brad Pitt og Jonah Hill (Super-
bad, Forgetting Sarah Marshall) er der også roller til Philip Sey-
mour Hoffman (Capote) og Robin Wright (aktuel med ’The Girl 
with the Dragon Tattoo’). Filmen er baseret på en sand historie.

ean-René (Benoît Poelvoorde) ejer en lille chokoladefabrik, og 
Angelique (Isabelle Carré) er en ung og talentfuld chokolade-

mager. Det perfekte match skulle man tro, men så enkelt er det ikke. 
De er nemlig begge så generte, at de dårligt tør kigge hinanden i 
øjnene, og jo mere følelserne vokser, desto stærkere bliver angsten 
for intimitet. 

’Anonyme romantikere’ er en fransk, romantisk komedie, der tager 
afsæt i temaer som sociale fobier, lavt selvværd og det i udgangs-
punktet lidet glorværdige hverdagsliv. Benoît Poelvoorde spillede 
den store rolle som Étienne Balsan i ’Coco før Chanel’ (2009), og 
Isabelle Carré spillede med i ’Elsker - elsker ikke’ (2002).

h

J

© sony piCtuREs

© CaMERa filM

dRaMa

KOMEdiE / ROMantiK

oRiGinal titEl 
Moneyball

instRuktøR 
Bennett Miller

skuEspillERE 
Brad Pitt, Jonah Hill, 
Philip Seymour Hoffman, 
Robin Wright

lanD 
USA 

pRoDuktionsåR 
2011

spillEtiD 
133 min.

pREMiERE

15-12

oRiGinal titEl 
Les émotifs anonymes

instRuktøR 
Jean-Pierre Améris

skuEspillERE 
Benoît 
Poelvoorde, 
Isabelle Carré, 
Lorella Cravotta, 
Lise Lamétrie

lanD 
Frankrig

pRoDuktionsåR 
2010

spillEtiD 
78 min.

pREMiERE

15-12

moNey-
bAll

ANoNyme 
romANtikere

BRaD pitt kastER 
En CuRvEBall

ChokolaDE oG kæRliGhED



5 scener 6 aftener om ugen

Vi ønsker alle en 
glædelig jul med 
store oplevelser!

Vi glæder os til            se jer!

Giv et gavekort.
En gave, der ikke skal byttes, for der 
er forestillinger for alle på Aarhus 
Teater. Du bestemmer selv gavens 
størrelse.

Kærlighed og klassikere - her er 
plads til store forventninger. 
Glæd jer til store oplevelser 100 % 
live. Vi har 5 forskellige scener og 
spiller 6 aftener om ugen. Se mere på
aarhusteater.dk
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ournalisten Mikael Blomkvist (Daniel Craig) får til 
opgave at finde ud af, hvad der er sket med en kvin-

de, som har været forsvundet i 40 år. Han får hjælp af den 
dygtige hacker og socialt utilpassede punker Lisbeth Sa-
lander (Rooney Mara), der samtidig forsøger at slippe ud 
af sin værges mishandlende aktiviteter. Sammen finder 
de frem til, at de måske er på sporet af en seriemorder.

’The Girl with the Dragon Tattoo’ er den amerikanske ver-
sion af ’Mænd der hader kvinder’, som solgte over 950.000 
billetter i Danmark i 2009, og som er baseret på krimibest-
selleren af Stieg Larsson. Daniel Craig (James Bond i ’Ca-
sino Royale’ og ’Quantum of Solace’) spiller hovedrollen, 
mens Rooney Mara fra ’The Social Network’ (2010) har den 
krævende rolle som Lisbeth Salander. Filmen er instru-
eret af manden bag ’Seven’ (1995) og ’The Social Network’.

J

aMERikansk vERsion af
’MænD DER haDER kvinDER’

the Girl 
With the 
DrAGoN 
tAttoo

sE tRailEREn liGE 
nu på Din MoBil!

læs MERE 
på siDE 15 

© sony piCtuREs

tHRillER

oRiGinal titEl 
The Girl with 
the Dragon Tattoo

instRuktøR 
David Fincher

skuEspillERE 
Daniel Craig, 
Rooney Mara, 
Stellan Skarsgård, 
Robin Wright, 
Christopher Plummer 

lanD 
USA 

pRoDuktionsåR 
2011

spillEtiD 
Afventer

pREMiERE

21 -12

77.04%

206 stemmer

læs MERE oM filMEn på siDE 50

vinD fRiBillEttER - sE siDE 58



rrietty er ikke en helt almindelig 14-årig pige, da hun og hendes fa-
milie består af bittesmå mennesker, der lever under gulvet i et stort, 

fortryllet hus. I huset bor to ældre damer, der intet kender til de små væs-
ner - også selvom Arrietty og hendes familie lever af at ”låne” både mad, 
møbler og sukker til den søde tand. En dag flytter en 12-årig dreng ved navn 
Sho ind i huset, og selvom Arriettys forældre altid har advaret hende mod 
at blive set af de 'rigtige' mennesker, knytter hun snart bånd til den nye 
dreng i huset.

Den japanske animationsfilm ’Arrietty’ bygger på den første bog i Mary 
Nortons klassiske børnebogsserie om ’Lånerne’ (1952-1982). Historien om 
de små mennesker er blevet skildret adskillige gange på både film og TV, 
men nu er eventyret blevet omskrevet af selveste Hayao Miyazaki (Chihiro 
og heksene) samt produceret af Miyazakis Studio Ghibli.
Filmen får premiere med dansk tale.

A

aniMatiOn / FaMiliEFilM

oRiGinal titEl 
Kari-gurashi no Arietti 

instRuktøR 
Hiromasa Yonebayash

stEMMER 
Sophia Thordal Hage, Jens 
Jørn Spottag, Oliver Ryborg, 
Anette Støvel-bæk, Birthe 
Neumann, Lily Weiding

lanD 
Japan  

pRoDuktionsåR 
2011

spillEtiD 
93 minutter

pREMiERE

25-12
© CaMERa filM

© MiRaClE filM
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'Polisse’ har en særlig parisisk politienhed til opgave at beskytte 
børn, og det inkluderer et virvar af opgaver i dagligdagen, som ofte 

kryber helt tæt på politifolkenes eget følelsesliv. Enheden efterforsker 
overgreb,  og velplanlagte politiaktioner skal på sigt forhindre menneske-
smuglere samt forældre i at udnytte deres børn til at stjæle uden at kunne 
stilles til ansvar for deres handlinger. Samtidig skal børnene i vid udstræk-
ning skånes og stilles et humant liv i udsigt. Da det franske indenrigsmini-
sterium pålægger en fotograf (Karin Viard fra ’Potiche’) at dokumentere 
enhedens arbejde, står hun overfor den specielle jargon, der hersker i det 
rå arbejdsmiljø, imens enheden må finde sig i at blive set over skulderen af 
pressen. Også når det ikke går helt smukt for sig.

’Polisse’ vandt Juryprisen (den såkaldte Grand Prix) ved årets filmfestival 
i Cannes, og amerikanske filmkritikere har sammenlignet filmen med den 
hæderkronede TV-serie ’The Wire’ pga. den kompromisløse, realistiske 
skildring af politiets arbejde.

i

dRaMa

oRiGinal titEl Polisse

instRuktøR 
Maïwenn Le Besco

skuEspillERE 
Karin Viard, Joeystarr, 
Marina Foïs, 
Nicolas Duvauchelle, 
Maïwenn Le Besco

lanD Frankrig 

pRoDuktionsåR 
2011

spillEtiD 
127 minutter

pREMiERE

25-12

polisse
MED politiEt på aRBEJDE

Arrietty
Japansk aniMationsfilM 
ovER klassisk BøRnEBoG

84,43%

68 stemmer
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esterstepperen Mumle har et problem: Han lille søn 
Erik lider af danseskræk, og derfor løber han en dag 

sin vej, hvor han møder den mægtige Sven, en pingvin, som 
kan flyve! Mumle har ikke en chance for at konkurrere med 
dette karismatiske nye forbillede, og tingene bliver værre, 
da verden rystes af magtfulde kræfter. Da Mumle samler alle 
pingvin-nationer og alle mulige fantastiske skabninger (fra 
bittesmå krebsdyr til gigantiske søelefanter) for at bringe 
verden tilbage på ret køl, indser Erik imidlertid sin fars mod.

’Happy Feet 2’ er fortsættelsen til den animerede fami-
liefilm fra 2006, og Ringenes Herre’s Frodo (Elijah Wood) 
lægger igen stemme til hovedpersonen Mumle. George 
Miller er manden bag filmen, og det var også ham, der stod 
for instruktionen af etteren, som han vandt en Oscar for. 
Andre stemmer inkluderer musikere som Pink og Common. 
Filmen kommer på dansk i 2D og i 3D og på engelsk i 3D.

m

aniMatiOn / FaMiliEFilM

oRiGinal titEl 
Happy Feet Two

instRuktøR 
George Miller

stEMMER 
Laus Høybye, 
Trine Dyrholm, 
Preben Kristensen, 
Sofie Stougaard

lanD 
USA

pRoDuktionsåR 
2011

spillEtiD 
Afventer

pREMiERE

25 -12

MERE Dans MED pinGvinER!

hAppy 
feet 2

© sf filM

i uDvalGtE BioGRafER

78.35%

106 stemmer
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eN Ny ≤
ChANCe 
til lArry 
CroWNe 
toM hanks oG Julia RoBERts
i RoMantisk koMEDiE

arry Crowne er en midaldrende og elskværdig 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 regninger. Derfor vender han tilbage til 
sit lokale college for at starte forfra i tilværelsen. Her bliver 
han forelsket i sin lærer Mercedes (Julia Roberts), som har 
mistet lige så meget passion for sin undervisning, som hun 
har for sin mand.  

‘Larry Crowne’ er skrevet af Nia Vardalos, der også skrev og 
spillede hovedrollen i succeskomedien ’My Big Fat Greek 
Wedding’ (2002). Det er desuden Tom Hanks’ anden spil-
lefilm som instruktør efter ’That Thing You Do’ (1996). Som 
skuespiller har Hanks vundet to Oscars (for ’Philadelphia’ 
og ’Forrest Gump’). Hans medspiller, superstjernen Julia 
Roberts, kan også kalde sig Oscar-vinder for sin præstation 
i ’Erin Brockovich’ (2000).

l

December 2011
47

KOMEdiE / ROMantiK

oRiGinal titEl 
Larry Crowne

instRuktøR 
Tom Hanks

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

lanD 
USA  

pRoDuktionsåR 
2011

spillEtiD 
99 min.

pREMiERE

25-12

78,93%

97 stemmer
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ynns (Ellen Barkin) søn Dylan (Michael Nardelli) skal giftes, og bryl-
luppet skal afholdes hjemme hos Lynns forældre i Annapolis. Hun er 

alene med datteren (Kate Bosworth), efter en bitter skilsmisse fra faderen 
Paul (Thomas Hayden Church), der gav ham forældremyndigheden over 
Dylan. Til brylluppet møder Lynn eksmandens nye kæreste (Demi Moore), 
og dette kaster mange nye udfordringer af sig.

’Another Happy Day’ er et drama skrevet og instrueret af den debuterende 
Sam Levinson (søn af veteranen Barry Levinson). Ellen Barkin (Fear and 
Loathing in Las Vegas), Demi Moore (Charlie’s Angels: Full Throttle), Ellen 
Burstyn (Reqiuem for a Dream), Thomas Haden Church (Sideways) og Kate 
Bosworth (Superman Returns) udgør de store navne på rollelisten, og fil-
men modtog prisen for Bedste Manuskript på Sundance Filmfestival 2011. 

l

dRaMa

oRiGinal titEl 
Another Happy Day 

instRuktøR 
Sam Levinson

skuEspillERE Ellen 
Barkin, Demi Moore, Kate 
Bosworth, Ellen Burstyn, 
Thomas Haden Church,  
Ezra Miller, George Kennedy

lanD 
USA  

pRoDuktionsåR 
2011

spillEtiD 
119 minutter

pREMiERE

25-12
© MiRaClE filM

© MiRaClE filM

ay og Gal er gamle venner fra Irak-krigen, og de lever et dobbeltliv. 
Umiddelbart syner de af forretningsmænd med succes, men i virke-

ligheden er de lejemordere. I disse økonomisk svære tider kan end ikke 
lejemordere tillade sig at være kræsne, når man søger job: De vælger der-
for at tilsidesætte deres ellers så indgroede principper, da de påtager sig 
deres næste opgave - og pludselig havner i en snusket og forkætret verden 
med uhyrlige snuff-film, sataniske mord og en konspiration, som har spor 
i toppen af samfundet.

Den britiske ’Kill List’ er Ben Wheatleys anden film efter ’Down Terrace’, 
der bl.a. vandt Raindance Award ved British Independent Film Awards i 
2009. Det anerkendte britiske filmmagasin Total Film gav ’Kill List’ topka-
rakter og fremhævede, at britisk horror ikke har nået filmens højder siden 
engang i 1970erne.

J 

tHRillER / gySERkill list

ANother 
hAppy DAy

foRREtninGs-
MænD oM DaGEn. 
lEJEMoRDERE oM nattEn

pRisvinDEnDE 
faMiliEDRaMa

oRiGinal titEl Kill List

instRuktøR 
Ben Wheatley

skuEspillERE 
Neil Maskell, 
Michael Smiley, 
MyAnna Buring, 
Emma Fryer

lanD Storbritannien 

pRoDuktionsåR 
2011

spillEtiD 
95 minutter

pREMiERE

25-12
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aCtiOn / advEntuRE

oRiGinal titEl 
Sherlock Holmes: 
A Game of Shadows

instRuktøR 
Guy Ritchie

skuEspillERE 
Robert Downey Jr., 
Jude Law, Noomi 
Rapace, Rachel 
McAdams, Stephen Fry, 
Eddie Marsan, 
Jarred Harris

lanD 
USA  

pRoDuktionsåR 
2011

spillEtiD 
Afventer

pREMiERE

25-12

sherloCk 
holmes 2
skyGGespillet
MEstERDEtEktivEn på nyE EvEntyR

uy Ritchies version af mesterdetektiven Sher-
lock Holmes (Robert Downey Jr.) vender tilba-

ge i et nyt eventyr. Denne gang er han og Dr. Watson 
(Jude Law) oppe imod ærkefjenden Moriarty (Jared 
Harris). Da den østrigske kronprins findes død, peger 
beviserne ifølge Inspector Lestrade (Eddie Marsan) 
på et selvmord, men der er kun tale om en lille brik i 
et større og langt mere ildevarslende puslespil. Efter-
forskningen bliver både halsbrækkende og farefuld 
og fører Holmes, Watson og spåkonen Sim (Noomi 
Rapace) tværs over kontinentet fra England til Frank-
rig og Tyskland og til sidst videre til Schweiz. 

Med ’Sherlock Holmes’ fra 2009 genstartede Guy 
Ritchie (Snatch.) den klassiske detektiv, og filmen 
indspillede hele 524 millioner dollars på verdens-
plan. I denne fortsættelse til action-eventyret slutter 
svenske Noomi Rapace fra Millennium-trilogien sig 
til de to superstjerner Robert Downey Jr. og Jude Law 
samt Rachel McAdams, der også var med i etteren.

G

sE tRailEREn liGE 
nu på Din MoBil!

læs MERE 
på siDE 15

læs MERE oM filMEn på siDE 50

91,18%

904 stemmer



Sherlock 
& Watson 

Sherlock Holmes Dr. John Watson
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skUespiller: Robert Downey Jr.
beskAeftiGelse: Privatdetektiv
keNDeteGN: Piberygende og ulasteligt klædt
kAerliGheDsliv: Ugift, men har et godt 
øje til tyven Irene Adler (Rachel McAdams)
våbeN: Revolver og stave. Også dygtig til nærkamp
persoNliGheD: Overlegent intellekt og 
næsten overnaturligt øje for detaljer. Kan dog også 
være hemmelighedsfuld og lusket og bruger 
gerne forklædning til at opnå sine mål
sAerliGe evNer: Mester i strengt logiske 
følgeslutninger og deduktive metoder
svAGheD: Tendens til depression og bevidstheds-
udvidende stoffer

AF DANIEL BENTIEN & SØREN SØNDERGAARD
FOTO SF FILM OG SONY PICTURES

skUespiller: Jude Law
beskAeftiGelse: Medicinsk doktor og kirurg 
samt Sherlock Holmes’ assistent
keNDeteGN: Hat, stok og overskæg
kAerliGheDsliv: Forlovet med Mary 
Morstan (Kelly Reilly)
våbeN: Revolver og stok
persoNliGheD: Besidder ikke samme intelli-
gens som Holmes, men går til opgaven med en mere 
umiddelbar tilgang, som i flere situationer redder 
Holmes ud af kattepinen
sAerliGe evNer: Mesterskytte samt 
fremragende læge og kirurg
svAGheD: Dårlig til at modsige sin chef
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Mikael Blomkvist

Lisbeth Salander

Fortsættes

Blomkvist 
& Salander

December 2011
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skUespiller: Daniel Craig
beskAeftiGelse: Journalist og med-
redaktør på tidsskriftet ’Millennium’
keNDeteGN: Ualmindeligt almindelig
kAerliGheDsliv: Fraskilt med en datter. 
Har en åben affære med sin gifte kollega Erika Ber-
ger (Robin Wright) og tiltrukket af Lisbeth Salander
våbeN: Ingen
persoNliGheD: Politisk journalist med 
markante idealer og holdninger. Forsøger at afsløre 
korruption i toppen af det svenske samfund
sAerliGe evNer: Stålsat dedikation 
og viljestyrke
svAGheD: Lidt for ærlig, til tider på 
grænsen til det naive

skUespiller: Rooney Mara
beskAeftiGelse: Freelance 
computerekspert for Milton Security
keNDeteGN: Autonomt punker-look 
og stor dragetatovering på ryggen
kAerliGheDsliv: Ugift biseksuel med et misbrugs-
forhold til sin værge Nils Bjurman (Yorick van Wageningen). 
Komplekst forhold til Mikael Blomkvist
våbeN: Ingen, men stort talent for selvforsvar
persoNliGheD: Begrænsede sociale evner og mulig 
Aspergers syndrom
sAerliGe evNer: Eminent computerhacker, 
fotografisk hukommelse og flair for at ændre sin identitet
svAGheD: Umyndiggjort af staten og fjendtliggjort 
pga. hendes provokerende udseende og stil

biNDeleDDet mellem 
sherloCk holmes oG 
lisbeth sAlANDer

Faktisk er filmuniverserne Sherlock 
Holmes og Millennium-trilogien tæt 
forbundet. Bindeleddet hedder Noomi 
Rapace, der spiller Lisbeth Salander 
i den svenske version af trilogien, 
og  som i ’Sherlock Holmes 2: 
Skyggespillet’ kan ses som 
spåkonen Sim.



SHERlOCK & WATSON VS. BlOMKVIST & SAlANDER

herlock Holmes, fra 221B Baker 
Street i London, har været lit-

teraturens mest berømte detektiv siden 
1891. Det var her, figuren fik sit gennem-
brud med korte historier i Strange Mag-
azine, som året efter blev samlet i ’The 
Adventures of Sherlock Holmes’, der for 
alvor gjorde Sherlock Holmes berømt 
og ikke mindst til en økonomisk lukrativ 
karakter. 
Forinden havde den skotske forfatter, 
Arthur Conan Doyle (1859-1930), skrevet 
to romaner med detektiven i hovedrol-
len, men hverken ’A Study in Scarlet’ 
(1887) eller ’The Sign of Four’ (1888) vak-
te i sin tid den store opmærksomhed, og 
der var på ingen måde tale om en øjeb-
likkelig succes. Den kom til gengæld 
med de korte historier om Sherlock 
Holmes og Dr. Watson, og fænomenet 
blev faktisk så populært, at Conan Doyle 
blev træt af sin egen opfindelse og lod 
sin helt dræbe af ærkefjenden Moriarty. 

Det skete i novellen ’The Final Problem’ 
fra 1893 (der findes i ’The Memoirs of 
Sherlock Holmes’), hvor både Holmes og 
Moriarty antydes at være styrtet i døden 
ved et schweizisk vandfald. Med detek-
tivens endeligt kunne Conan Doyle kon-
centrere sig om historiske romaner frem 
for de mere kulørte kriminalhistorier, 
men presset fra begejstrede krimifans 
(og manglende succes med andre værk-
er) fik forfatteren til at skrive sin tredje 
deciderede Sherlock Holmes-roman - 
’The Hound of the Baskervilles’ (1902).
Holmes var ellers død, men det problem 
blev i første omgang løst ved at lade histo-
rien finde sted før ’The Final Problem’ og 
senere bortforklaret med, at detektiven 
slet ikke døde ved det kun tilsyneladende 
skæbnesvangre vandfald. Herefter kunne 
Conan Doyle fortsætte sine fortællinger, 
og det blev i alt til fire romaner og 56 no-
veller om verdens mest berømte detektiv, 
der siden har været udødelig.

SHERLOCK HOLMES På FILM
Guy Ritchies fortolkninger af Sherlock 
Holmes er naturligvis langt fra de første 
film af slagsen. Ifølge IMDb.com findes 
der 250 forskellige film- og TV-versioner 
af historierne, og skuespilleren Eille Nor-
wood har rekorden med 47 spillefilm som 
detektiven. Den mest ikoniske Sherlock-
skuespiller er nok Basil Rathbone, der 
fra 1930 og 20 år frem var indbegrebet af 
den piberygende karakter, der siden har 
været populær af flere omgange - bl.a. 
som Disney-tegnefilm i 80erne og som 
TV-serien ’Sherlock’ fra 2010 med Bene-
dict Cumberbatch i titelrollen og Martin 
Freeman som Dr. Watson.

ikael Blomkvist og Lisbeth Sa-
lander har været Skandinaviens 

mest omtalte litterære figurer, siden 
’Mænd der hader kvinder’ udkom i 2005 
(oversat til engelsk i 2008). Kriminalro-
manen om den undersøgende journalist 
Blomkvist og hans medhjælper Lisbeth 
Salander har solgt mere end 15 mio. eks-
emplarer på verdensplan og kunne have 
gjort forfatteren Stieg Larsson til en ual-
mindelig velhavende mand.
Svenske Stieg Larsson (1954-2004) 
døde imidlertid af et hjertestop, og 
hans tre færdiggjorte romaner blev 
udgivet posthumt. Bøgerne tager ud-
gangspunkt i den delvist selvbiografiske 
Mikael Blomkvist, journalist og mede-
jer af det venstreorienterede magasin 
Millennium, der hyres til at opklare 
en familiegåde på vegne af Vanger-
familiens overhoved, og som undervejs 
krydser spor med hackeren Lisbeth Sa-

lander. Stieg Larsson, der selv var che-
fredaktør og medstifter af det politiske 
magasin Expo, havde dog langt mere 
end mordgåder på agendaen og funda-
mentet i de tre bøger er snarere et kom-
pliceret opgør med korrupte systemer, 
menneskehandel og kvindenedgørelse 
symboliseret ved Lisbeth Salander som 
den røde tråd gennem trilogien. Og ro-
manernes enorme popularitet skyldes 
netop Salander, der trods sine auto-
nome og asociale karaktertræk er gået 
rent ind hos læsere verden over og ble-
vet et vaskeægte litterært fænomen af 
den slags, der naturligvis også skaber 
problemer i virkeligheden. Arven om 
rettighederne til Stieg Larssons værker 
er et kapital for sig, og med et ufærdigt 
Larsson-manuskript til en fjerde bog 
(formentlig gemt i et pengeskab et sted i 
Sverige) er der stadig masser af spræng-
farligt stof i Blomkvist og Salander.

MILLENNIUM-
TRILOGIEN På FILM
Allerede før Niels Arden Oplevs filma-
tisering af ’Mænd der hader kvinder’ fik 
premiere i februar 2009 (hvis engelske ti-
tel er ’The Girl with the Dragon Tattoo’), 
var forventningerne tårnhøje. Alene 
de første billeder af Lisbeth Salander 
blev ventet med spænding af bøgernes 
mange fans, og filmen endte som årets 
mest sete i de danske biografer. Succes-
sen var så stor, at de to efterfølgende 
film, der ellers kun var planlagt til TV, 
blev klippet om til biograffilm, og selv-
om TV-formatet skinnede igennem (og 
filmene ikke solgte billetter på niveau 
med den første film), blev de begge store 
hits i biografen. Nu er ’Mænd der hader 
kvinder’ genindspillet af David Fincher 
(som har masser af seriemordererfar-
ing med ’Seven’ og ’Zodiac’), men det er 
endnu uvist, om Hollywood kaster sig 
over trilogiens to sidste afsnit.
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shERloCk holMEs 

MillEnniuM-
tRiloGiEn 
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FAMILIEKINO

FamiliEBaromEtErEt 

Børn kan sagtens være spioner og redde verden, 
uden at det bliver for voldsomt eller uhyggeligt, 
når den fjerde omgang ’Spy Kids’ rammer 
biograferne. Denne gang i 4D med Aromascope!

Kejserpingviner elsker at danse og synge og 
kæmper gerne for miljøet - dette beviste den 
Oscarvindende animationsfilm ’Happy Feet’ 
i 2006, som nu får en efterfølger. Filmen kan 
også ses med original tale i 3D.

Den eventyrlige verden, vi kender fra
japanske animationsfilm som ’Ponyo på 
klippen ved havet’, møder klassisk britisk 
børnelitteratur i en film om bittesmå 
mennesker, der bor hemmeligt i et magisk hus.

Chip og Chap har forlængst fået baghjul af de tre 
syngende jordegern, Theodor, Simon og Alvin, der 
i denne måned strander på en (næsten) øde ø. 

spy kiDs 4D 
happy fEEt 2 

aRRiEtty alvin oG DE fRækkE 
JoRDEGERn 3

allE filMEnE koMMER 
MED Dansk talE
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FAMILIE
Familiebarometeret viser, 
hvor egnet en film er til 
den ene eller anden 
alder, så ingen børn 
keder sig i søvn eller 
får sig en lidt for stor 
forskrækkelse i biografen.

JEG kan sEs

af allE!

kun foR

 DE MoDiGE
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KravlE-EgErn 
og KravlE-
pingvinEr

pynt JulEn op MED 
DinE favoRit aniMations-

kaRaktERER fRa MånEDEns 
aktuEllE faMiliEfilM
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KOMMENDE FILM

pREMiEREfilM i JanuaR 2012
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05/01
unDsk ylD JEG foRst yRRER
Nyt dansk komediedrama af Henrik Ruben Genz 
(instruktør) og Erling Jepsen (forfatter), makker-
parret bag ’Frygtelig lykkelig’ (2008), om Helene 
(Sara Hjort) der i sin søgen efter sin ukendte 
far ender på et skrantende københavnsk teater. 
Her formår hun at komme helt tæt på teaterdi-
rektøren (Søren Østergaard) og det hårdt pres-
sede persongalleri.
RE al stEEl
foRBuDt k æRliGhED
sCoREtuR

12/01
piR anha 3DD
thE DaRkEst houR
this Must BE thE pl aCE

19/01
løvERnEs konGE 3D
J. EDGaR
Leonardo DiCaprio spiller den kontroversielle 
rolle som J. Edgar Hoover. Udadtil var han den 
stærke leder af forbundspolitiet FBI i næsten 50 
år, men bag lukkede døre havde han hemmelig-
heder, der kunne ødelægge hans image, karriere 
og liv. Clint Eastwoods ’J. Edgar’ er en del af Bio-
grafklub Danmarks program.
afRiC an C ats

26/01
WaR hoRsE
10 tiMER til paR aDis 
My WEEk With MaRilyn
Mission: iMpossiBlE 
- Ghost pRotoCol
Tom Cruise spiller igen rollen som superagent. 
Ethan Hunt kommer denne gang i problemer, da 
hans organisation IMF bliver lukket ned, fordi de 
bliver gjort ansvarlige for bombningen af Kreml 
i Rusland. Nu må Ethan Hunt samle et nyt hold 
af agenter til at rense IMF’s navn, deriblandt Je-
remy Renner (The Hurt Locker) og Simon Pegg 
(Star Trek).

<

<

<

Læs om mere end 
130 andre kommende 
biograffilm på 
www.kino.dk
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the hUNGer GAmes
pREMiERE: 22.03.12

the AveNGers 
pREMiERE: 26.04.12

the rUm DiAry
pREMiERE: 19.04.12

prometheUs
pREMiERE: 31.05.12

pREMiERE: 22.03.12

UNDerWorlD 4: 
AWAkeNiNG 

1

2

4

3

5

MEst vEntEDE: foRåR 2012
©

 n
o

RD
isk filM

©
 fo

x

©
 so

n
y piCtu

REs 

©
 so

n
y piCtu

REs

©
 sf filM

92,94%

1017 stEMMER

92,45%

641 stEMMER

90,24%

175 stEMMER

89,56%

218 stEMMER

91,36%

297 stEMMER

MEST VENTEDE FILM På KINO.DK FORåR 2012
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KONKURRENCE

vind FRiBillEttER til 'alvin 
Og dE FRaEKKE jORdEgERn 3' 
Og Et KilO MatadOR Mix

vind FRiBillEttER 
til ’tHE giRl witH 
tHE dRagOn tattOO’

hvad hedder 
den første film 
i alvin-serien?
a) ’alvin og 
de frække bamser’
b) ’alvin og 
de frække kaniner’
c) ’alvin og 
de frække jordegern’

Send en sms til  1225 
med et af følgende svar:

'kino a' 
'kino b' 
'kino c'

Send en sms til  
1225 med et 

af følgende svar:
'kino d' 
'kino e' 
'kino f'

dEltag!

dEltag!
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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

KOnKuRREnCE

Alvin og de frække jordegern er tilbage for tredje gang, og denne
 gang havner de på en øde ø med deres venner The Chippettes.

Vi udlodder 10 x 2 billetter til filmen samt et kilo Matador Mix til 10 
heldige vindere. Deltag i konkurrencen ved at svare på ovenstående spørgsmål.

'The Girl with the Dragon 
Tattoo' er den amerikan-
ske genindspilning af den 
svenske biografsucces 
’Mænd der hader kvinder’ 
baseret på Stieg Larssons 
første bog i Millennium-
trilogien om Lisbeth Salan-
der og Mikael Blomkvist. 
I anledning af filmens 
premiere den 21. december 
udlodder vi 10 x 2 billetter 
til filmen. Deltag i konkur-
rencen ved at svare på 
spørgsmålet til højre.
 

I BIOGRAFEN 
FRA 15. DECEMBER

hvilken skue-
spiller ses i rollen 
som Mikael Blom-
kvist i 'the Girl 
with the Dragon 
tattoo'?
d) tom hanks
e) daniel craig
f) kevin costner

Svaret skal være 
modtaget senest 
den 19. december.

Svaret skal være modtaget 
senest den 1. januar 2012.
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’Harry Potter og Dødsregalierne - del 2’ © SF

  1. HArry potter oG
  dødsreGAlierne - del 2

 2. HArry potter 1-7 box

 3. KUnG FU pAndA 2

 4. HArry potter    
  - 1-7 liMited box 

 5. MelAnCHoliA

 6. x-Men: First ClAss

 7. insidioUs

 8. World inVAsion:
  bAttle los AnGeles

 9. orlA FrøsnApper

 10. blitZ

gaMing · dvd & Blu-Ray · gadgEtS · FilMKRydSORd · BO–gER

nyE DvD & Blu-Ray uDGivElsER

sMølfERnE
De små blå kommer til New York 

 
uDGivElsE 06/12

tE x as killinG fiElDs
Seriemorderfilm med 
Sam Worthington 

 
uDGivElsE 20/12

Milo på MaRs
Disney-tegnefilm i rummet 

 
udgivelse 02/12

sEtup
Bruce Willis og 50 Cent i kupfilm 

 
uDGivElsE 20/12

DirCh
Filmen om Dirch Passer er en af årets 
mest sete film i Danmark med omkring 
480.000 solgte biografbilletter. Nikolaj 
Lie Kaas påtager sig den vanskelige op-
gave at portrættere en af Danmarks 
mest elskede komikere, der sammen med 
makkeren Kjeld Petersen (Lars Ranthe) 
indtog revyscenen med stor popularitet. Filmen handler om Dirchs 
liv fra 1955 til hans død i 1980 og om alle de indre dæmoner, han 
kæmpede med.

Ekstramaterialet inkluderer mere en 60 minutter med slettede 
scener, revynumrene i fuld længde og Fra Dirch til Dirch-featurette.

uDGivElsE 06/12

top 10 
sAlG blU-rAy 
UGe 47:



GaMinG / BøGER

top 3 
GAMinG
UGe 46:

XboX 360:
1. CAll oF dUty:
 Modern WArFAre 3
2. UnCHArted 3: 
 drAKe’s deCeption
3. bAtMAn:
 ArKHAM City
 

se Mere pÅ bloCKbUster.dK

Pc:
1. CAll oF dUty:
 Modern WArFAre 3
2. bAttleField 3
3. FootbAll 
 MAnAGer 2012

PlayStation 3: 
1. CAll oF dUty:
 Modern WArFAre 3
2. UnCHArted 3: 
 drAKe’s deCeption
3. bAttleField 3
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unchartedps3.com

Skattejæger Nathan Drake er tilbage i et nyt storslået 

eventyr til PS3. Uncharted 3: Drake’s Deception kom-

binerer historie med dramatiske actionsekvenser og et 

højt tempo for at give dig en interaktiv filmoplevelse, 

der udvisker grænsen mellem spil og Hollywoodfilm. 

Årets største eventyr til PS3.

 
Du kan helt eksklusivt vinde Drakes notes-

bog med spil på vores Facebook-side. Du 

skal svare på dette spørgsmål for at deltage:

Hvilken af disse film er Uncharted 3 
mest inspireret af?

Twilight
Melancholia

Indiana Jones
 

www.facebook.com/SonyPlayStationDanmark

 
Vi skal have dit svar senest d. 20 december 2011. 

Kryds af, hvis du har set konkurrencen her i kino.dk.

Uncharted3_AD_104x139_KinoDK.indd   1 11/18/11   11:56 AM

staR WaRs: 
thE olD REpuBliC

onlinE RollEspil 
(MMoRpG)  
platfoRM  pC

uDGivElsE 20-12

ERik BallinG 
- hans liv oG filM
BioGRafi
  
foRfattER 

CHRiStian MOnggaaRd

uDGivElsE ER udKOMMEt

‘World of Warcraft’ i Star Wars-universet? Udviklerne bag rol-
lespillene ’Star Wars: Knights of the Old Republic’ og ’Neverwinter 
Nights’ slår sig sammen med George Lucas’ spilfirma LucasArts om 
at producere det ultimative online rollespil over ’Star Wars’.

Spillet foregår i en tid, tusindvis af år før Luke Skywalker og de 
andre kendte karakterer fra filmene overhovedet blev til, og midt 
i en galaksekrig mellem Den gamle republik og Sith-imperiet. Som 
spiller skal man vælge mellem enten at spille som Jedi, Sith eller 
en af de klassiske Star Wars-roller og træffe valg, der definerer ens 
personlige historie og fastsætter vejen gennem den mørke eller 
lyse side. Der vil være både singleplayer og multiplayer-kampagner, 
og spillet vil kunne skride frem med eller uden hjælp fra vennerne.

Den danske instruktør Erik Balling stod bag 39 værker, fra ’Adam 
og Eva’ i 1953 over Olsen-banden-filmene i 1970’erne til ’Midt om 
natten’ i 1984. Derudover kom de umådeligt populære TV-serier 
’Matador’ og ’Huset på Christianshavn’. 

Bogen ’Balling - hans liv og film’ fortæller historien om instruktø-
rens karriere, om Nordisk Film, som han arbejdede for i næsten 
40 år, og om den danske filmverden i samme periode. Men først 
og fremmest fortæller bogen historien om Balling som en dybt 
professionel og meget privat mand, der har sat sit aftryk på dansk 
kultur. Forfatter Christian Monggaard er til daglig filmredaktør på 
Information.
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GUiDe: byG DiN eGeN 
hJemmebioGrAf

GaDGEts 61

aKuStiK
For at få god lyd, skal man undgå fliser og 
hårdt loft. Betonloftet i dette forslag til 
en hjemmebiograf er beklædt med lægter 
og 10 cm isolering. Yderst sidder et lag 
troltex-plader, der har en god lyddæm-
pende effekt. 

Gulvet er her belagt med grå 50x50 cm 
tæppefliser, men man kan også med fordel 
vælge et tykt gulvtæppe. Ud over en god 
akustik er det også med til at skabe den 
rette biografstemning. 

StOlE
En sofa eller gode stole kan gøre det i 
hjemmebiografen, men man kan faktisk 
købe ægte biografstole, hvis det skal være 
helt rigtigt. Forslaget til en hjemmebiograf 
har ni biografstole, fordelt med fire foran 
og fem bagved, som er forskudt og hævet 
for optimalt udsyn. 

BillEdOplEvElSE
Den optimale hjemmebiograf skal naturlig-
vis have en fornuftig HD-projektor. Men et 
godt lærred er næsten lige så vigtigt - en 
pudset hvid væg er ikke god nok. Et rigtigt 
projektorlærred er lavet til at reflektere 
lyset med god spredning.
 
I hjemmebiografen skal der være fuld-
stændig mørkt - ellers går filmoplevelsen 
fløjten. Dagslys skal derfor kunne lukkes 
ude, så man også kan nyde film i de lyse 
timer. Væggene bør generelt være mørke, 
så lyse billeder ikke reflekteres unødigt. 

lydanlaEg Og 
HO-jttalERE
God biograflyd kan fås langt billigere, end 
mange tror. Men som minimum anbefales 
en Blu-ray-afspiller, en god surround-
receiver (forstærker) og et 5.1-højttalersy-
stem (to fronthøjttalere, centerhøjttaler, to 
baghøjttalere og en subwoofer). 

Skal der endnu mere smæk på lyden, kan 
man supplere med en ekstra subwoofer og 
et par sidehøjttalere. Hertil skal naturligvis 
bruges de rette kabler i en ordentlig kvalitet 
mellem apparater, projektor og højttalere.

lyd Og BillEdE 
til HjEMME-
BiOgRaFEn
· Denon DBP-1611UD 
· Blu-ray-afspiller
· Denon AVR-3312 surround-receiver 
 (fungerer som forforstærker)
· NAD M25 effektforstærker
· 2 x DALI MENTOR 6 fronthøjttalere
· DALI MENTOR VOKAL centerhøjttaler
· 2 x DALI MENTOR LCR baghøjttalere 
· 2 x DALI IKON SUB MK2 subwoofere
· Optoma HD87 projektor
· 136” fastrammelærred
· Diverse kabler fra Argon, QED 
 og van den Hul

PRÆSENTERES I SAMARBEJDE MED

t kælderrum kan være oplagt 
som det bedste sted at placere 

en hjemmebiograf. og hvis man 
har hammer, sav og tegnebog ved 
hånden, kan man bygge sin egen 
uden at få bombet sin økonomi 
tilbage til stenalderen.
her er et forslag til en hjemme-
biograf, der gør det lidt lettere 
at gå i gang.

e
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Tallene i felterne danner et ord. Send løsningen til kontakt@kino.dk (skriv ’kryds og tværs’ i emnefeltet), 
og husk at skrive dit navn og adresse i mailen. Du kan også sende en sms til 1225. Skriv: kino 
(mellemrum) løsningen. Ex: kino løsningen. Så deltager du i lodtrækningen om 3 x 1 kg Haribo slik. 
Vi udtrækker tre heldige vindere.  Send dit svar senest 1. januar 2012. Det koster 5 kr. pr. sms 
+ alm. trafiktakst at deltage - beløbet trækkes via dit telefonabonnement eller taletidskort.
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Præsenteres i samarbejde med 



Tallene i felterne danner et ord. Send løsningen til kontakt@kino.dk (skriv ’kryds og tværs’ i emnefeltet), 
og husk at skrive dit navn og adresse i mailen. Du kan også sende en sms til 1225. Skriv: kino 
(mellemrum) løsningen. Ex: kino løsningen. Så deltager du i lodtrækningen om 3 x 1 kg Haribo slik. 
Vi udtrækker tre heldige vindere.  Send dit svar senest 1. januar 2012. Det koster 5 kr. pr. sms 
+ alm. trafiktakst at deltage - beløbet trækkes via dit telefonabonnement eller taletidskort.

Hov! Nu bli’r det
sjovt at gå i skole

Kom ind på din uddannelse
Start på tec.dk

Viden

Faglighed

Praktik

Venner

Samarbejde

Teknisk Erhvervsskole Center
Ndr. Fasanvej 27 - 2000 Frederiksberg - Tlf. 3817 7000 - www.tec.dk

TEC_okt2011.indd   1 2011-10-24   10:35:14
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