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an kritiserer ofte fortsættelser for at være 
fortsættelser, og det er egentlig synd. Ikke 

fordi de talrige efterfølgere til ’Police Academy’ er 
gode, eller fordi ’Beverly Hills Cop III’ var en 
decideret nødvendig film, men fordi fænomenet 
har resulteret i udsædvanligt fine film fra Hol-
lywood, der om nogen er eksperter i at bygge 
videre på et allerede etableret filmunivers. 

Gode fortsættelser er der nemlig mange af, og de 
mest oplagte eksempler er klassikere som ’Bride 
of Frankenstein’, ’The Godfather: Part II’, ’The 
Empire Strikes Back’ samt nyere film som ’Casino 
Royale’, ’The Dark Knight’ og ’Star Trek’. Blot er 
et lille udvalg af film, som minimum er på niveau 
med tidligere indslag i deres respektive serier.

Man kan derfor ikke fortænke nogen i at indløse 
billet til en verden, man allerede kender eller for 
den sags skyld bebrejde filmproducenterne for 
at levere sequels og prequels i rigelige mængder. 
Også selvom det er med svingende kvalitet til 
følge, for fortsættelser kan naturligvis være lige så 
gode og akkurat lige så dårlige som originale film.

Uanset hvad dominerer fortsættelser på listen 
over de mest ventede film i 2012 (se resultatet 
af brugerafstemningen her i magasinet), og det 
starter allerede i januar med den fjerde film i 
Mission: Impossible-serien. Her er Ethan Hunts 
action-eskapader til gengæld månedens eneste 
efterfølger i biografen - bl.a. i selskab med bok-
sende robotter, skæv dansk humor, to biografier 
og en krigsfilm af Steven Spielberg.

For de fortsættelses-forskrækkede, er der således 
masser af alternativer i januar, men graden af 
originalitet kan sådan set være lige 
meget i jagten på en god film. Det handler trods 
alt om selve oplevelsen, og måden historien 
fortælles på, og derfor ligner 2012 mildest talt et 
forrygende år i biografen.
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Will Smith som 
Muhammed Ali i ’Ali’ 
(2001)
© Ira Rosenberg

Joaquin Phoenix som 
Johnny Cash ’Walk the 
Line’ (2005)

Helen Mirren som 
Dronning Elizabeth II 
i ’The Queen’ (2006) 

Michael Sheen som 
Tony Blair i ’The Queen’ 
(2006) © : swiss-image.ch/
Photo by Remy Steinegger

. James Franco som 
James Dean i ’James Dean’ 
(2001)

Aaron Johnson som 
John Lennon  I 
’Nowhere Boy’ (2009)

Salma Hayek som Frida 
Kahlo I ’Frida’ (2002) 
© Vereeniging van 
Arbeiders Radio Ama-

Morgan Freeman 
som Nelson Mandela 
i ’Invictus’ (2009

 Bruno Ganz som Adolf 
Hitler i ’Der Untergang’ 
(2004) 
© Deutsches Bundesarchiv
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PORTRÆT
ROllER

i denne måned spiller leonardo diCaprio og michelle Williams 
henholdsvis fBi-chefen J. edgar Hoover (SIDE 26) og 
sexsymbolet  marilyn monroe (SIDE 31). men de to 
skuespillere er langt fra de første, der lader sig forvandle 
til en af historiens store personager. Her er ni andre:



7FIlMBUZZ

1. SCENEN: 
Den fjerde Batman-film åbner ombord på et fly med kutteklædte 
fanger. Snart hersker kaos. Årsagen er naturligvis skurken Bane, og 
situationen udvikler sig til en spektakulær fangeflugt i luften, som 
er både veludtænkt, effektiv og brutal.

2. INSPIRATIONEN:  
Ligesom åbningsscenen i ’The Dark Knight’ er tydeligt inspireret 
af Michael Manns ’Heat’, har Nolan også denne gang skelet til 
andre film. Bond-filmen ’The Living Daylights’ og Stallone-filmen 
’Cliffhanger’ ligner nogle af inspirationskilderne, og scenens spek-
takulære niveau er også i familie med Mission: Impossible-serien. 
Alligevel er der tale om noget helt andet. Noget mere voldsomt og 
mere kontant. Det er ikke, så blodet flyder, men det føles sådan. 

3. SKURKEN:  
Den nye superskurk Bane taler gennem sin maske (der forsyner 
ham med livgivende gasser) med en hvæsende, semi-mekanisk 
stemme, som en Darth Vader der har set bedre dage. Desuden 
resulterer hans caribiske oprindelse sig i et tonefald, der er lige 
dele underligt og skræmmende. Og så er der fysikken. Bane er 
indbegrebet af fysiske love om modstand og masse, og virker 
grundlæggende som en markant mere fysisk og direkte udfordring 
end Jokeren. 

4. DAGSlYSET:  
Batman har befundet sig bedst i mørke siden Tim Burtons film 
fra 1989, og derfor kan en høj, blå himmel lyde malplaceret i en 
Batman-film. Men det er det ikke. Alt er til gengæld tydeligere og 
på en måde mere til stede.

5. HElHEDSINDTRYKKET: 
Åbningsscenen og de forskellige klip tyder på, at Christopher No-
lan igen på mesterlig manér bringer Batman ud af skyggerne for at 
møde sin hidtil mørkeste og måske endelige fjende. Og han hed-
der Bane! Et klip med Catwoman har trods alt ikke overbevist mig, 
og indtil videre ligner hun filmens svageste led. Men karakteren 
må nødvendigvis gemme på noget særligt, siden Nolan har skrevet 
hende ind i trilogiens afslutning. 

kino.dk var i december med som nogle af de første, da 
Warner Bros. fremviste prologen samt udvalgte korte klip 
fra ’the dark knight rises’ på storbritanniens største imaX-
lærred. fem ting var værd at bide mærke i fra prologen.

©
 W
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HR.& FRU 
HITCHCOCK

En film om den kaotiske 
indspilning af gyser-
klassikeren ’Psycho’ 
(1960) har længe været 
undervejs. Nu ser pro-
duktionen endelig ud til 
at blive en realitet med 
Anthony Hopkins som 
selveste Alfred Hitchcock 
og Helen Mirren som 
Hitchcocks kone, Alma 
Reville. Filmen bygger på 
et manuskript af Black 
Swan-forfatteren John 
McLaughlin, så der er en 
god mængde Oscar-kræf-
ter samlet på projektet.

HOllYWOODS NYESTE PAR
Romancen fra ’The Green Lantern’ fortsætter i det  vir-
kelige liv med Hollywoods nyeste skuespillerpar, Blake 
Lively og Ryan Reynolds. Lively havde ellers dannet par 
med Leonardo DiCaprio i et stykke tid, men det forhold gik 
i vasken og gav således plads til, at forholdet til Scarlett 
Johanssons eksmand kunne udvikle sig. Diverse medier 
er allerede begyndt at lege med sammensatte navne for 
parret såsom ”Bleynolds” og ”RyLively”. Forhåbentligt er 
forholdet bedre end navnebuddene.

’The Dark Knight Rises’ får verdenspremiere 
den 20. juli og dansk premiere ugen efter. 

AF SøREN SøNDERGAARD

5 TING OM 
ÅBNINGSSCENEN FRA 

THE DARK
KNIGHT
RISES



ånedens kommende stjerne er pæredansk og hedder Sara 
Hjort. Den bare 23-årige skuespillerinde springer i denne må-

ned ud som bærende hovedrolleindehaver i Henrik Ruben Genz’ ko-
mediedrama ’Undskyld jeg forstyrrer’. Her spiller hun den unge pige 
Helene, der forsøger at finde sin far i et mere eller mindre absurd 
teatermiljø. 

Hjort fik sit gennembrud i et andet værk om teaterverdenen, nemlig 
i Per Flys TV-serie ’Forestillinger’ (2007). Hjort var blot 19 år, men 
formåede at give en moden og rørende præstation som den spise-
forstyrrede Katrin. I 2009 var Hjort genstand for Cyron Melvilles 
besættelse i dramaet ’Vanvittig forelsket (2009). Hun spillede fil-
mens anden hovedrolle, men var alligevel ikke bange for efterføl-
gende at tage mindre roller i TV-serien ’Kristian’ (2009) og i Per Flys 
’Kvinden der drømte om en mand’ (2010).

Ved siden af skuespilkarrieren dyrker Hjort sine forskellige passio-
ner. En af disse er fotografering, der bl.a. bragte Hjort til Libanon i 
tre måneder, hvor hun lavede en fotoudstilling om palæstinenser-
nes rettigheder og forhold i flygtningelejrene. Derudover har Hjort 
studeret filosofi på Københavns Universitet i et års tid og påstår, at 
hun ejer en kæmpestor frimærkesamling. Om sidsnævnte blot er et 
oldgammelt scoretrick, vides dog ikke. 

Spørger man Sara Hjort om hvilke skuespillere, hun beundrer, sva-
rer hun ærligt: ”Jeg synes sgu, at Leonardo DiCaprio er fantastisk, 
og Juliette Binoche er også skøn. Til en afveksling fra Robert De 
Niro og Al Pacino som alle andre skuespillere plejer at nævne!” Af 
instruktører beundrer hun især Jim Jarmusch, og derudover står 
svenske Lasse Hallström for to af Hjorts personlige favoritfilm, 
’What’s Eating Gilbert Grape’ (1993) og ’Mit liv som Hund’ (1985). 
Lige nu går Hjort til diverse castings, så hvad vi kommer til at se den 
blonde skønhed i næste gang, er stadig uvist.

M
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SARA
HJORT

FUlDE NAvN
Sara hjort ditlevsen

FøDT 
23. maj 1988

STED 
Hørsholm

HøJDE
169,5 cm  

KÆlENAvN 
Hjorten

GENNEMBRUDSROllE 
katrin i per flys tv-serie 
’forestillinger’

FRITIDSINTERESSER 
dans, musik, kunst og fotografi

BONUSINFO 
Har boet i usa to gange 
som barn samt et år i Berlin

AKTUEl I 
undskyld jeg forstyrrer

KOMMENDE
STJERNE
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HOlD øJE MED

© Bjarke Johansen

08

 AKTUEl I 
' UNDSKYlD JEG 
 FORSTYRRER' 
 side 16
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NYT 
KINO Tv-
UNIvERS
 KINO Tv HAR NU FÅET 

 SIT EGET UNIvERS PÅ   

 WWW.KINO.DK. 

 DET vIl SIGE, AT DER 

 NU ER lET ADGANG TIl 

 vIDEO-INDHOlD PÅ SITET  

 SOM Fx: 

· Trailers og teasers

· Filmklip

· indslag der går bag kameraet

· Videointerviews med danske
  og udenlandske filmstjerner

· Brugeranmeldelser

· reportager fra gallapremierer

KINO Tv10

DOWNlOAD

download 
til iphone

download
til nokia

download 
til android 
(oBs: fra den 
20. januar)
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TIl
ANDROID

· interview med david 
 fincher, rooney mara  
 og stellan skarsgård 
 fra ’the Girl with the  
 dragon tattoo’

· finn nørbygaard 
 og Jacob Haugaard 
 fra ’den sidste rejse’ 

NYE OG SENESTE INDSlAG PÅ

NY KINO.DK 

MOBIl 
APP 

i december lancerede kino.dk nye apps til nokia og iphone-telefoner. 
den 20. januar kan android-brugere også få glæde af de mange features 
og bl.a. se de nyeste trailers, finde den nærmeste biograf, se spilletider 
i biografen, aktuelle og kommende premierefilm, filmnyheder samt 
anmelderne og brugernes dom over filmene.
der kommer løbende updates om vores nye produkter på 
kino.dk/facebook_behind

se interview lige 
nu på din mobil!

læs mere på 
side 13 
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11AFSTEMNING

i en afstemning på www.kino.dk kunne brugerne vælge, hvilke film 
de ser mest frem til i 2012. resultatet afslører, at selvom der ofte kla-
ges over manglende originalitet i hollywood, er det stadig fortsæt-
telser, prequels eller film baseret på kendte forlæg, der tiltrækker 
publikum.

Baseret på 5.070 stemmer

01 HOBITTEN:  EN UvENTET REJSE 
 (valgt af 58 % af brugerne)

02 THE DARK KNIGHT RISES 
 (valgt af 50 % af brugerne)

03 THE TWIlIGHT SAGA: 
 BREAKING DAWN - DEl 2 
 (valgt af 37 % af brugerne)  

04 THE AvENGERS 
 (valgt af 30 % af brugerne) 

05 JAMES BOND 23  - SKYFAll  
 (valgt af 29 % af brugerne) 

06 MEN IN BlACK III  
 (valgt af 22 % af bruger)

07 MISSION:  IMPOSSIBlE 
 - GHOST PROTOCOl 
 (valgt af 20 % af brugerne)

08 ICE AGE:  PÅ GYNGENDE GRUND
  (valgt af 19 % af brugerne)  

09 SNOW WHITE 
 AND THE HUNTSMAN 
 (valgt af 17 % af brugerne)

10 THE HUNGER GAMES  
 (valgt af 19 % af brugerne) 

Flere filmsites har allerede kåret årets bedste film i 2011, men vi me-
ner, at film som ’Sherlock holmes 2’, ’The Girl with the dragon Tattoo’ 
m.fl. også skal have chancen, og derfor starter vores afstemning først 
den 1. januar 2012. du kan derfor begynde det nye år med at stemme 
på dine fem favoritter fra 2011 ud fra en liste på 50 udvalgte film. 

stine

01 BlACK SWAN

02 THE TREE OF lIFE

03 DRIvE

daniel

01 BlACK SWAN

02 NADER OG SIMIN: 
 EN SEPARATION

03 THE TREE OF lIFE

søren

01 NADER OG SIMIN: 
 EN SEPARATION

02 TINTIN: 
 ENHJøRNINGENS 
 HEMMElIGHED

03 ANOTHER YEAR

AFSTEMNINGEN 
PRÆSENTERES I 
SAMARBEJDE MED 
THE HUNGER GAMES
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DANSKERNE 
FORETRÆKKER 
FORTSÆTTElSER

REDAKTIONENS TOP 3 FIlM 2011:

DE 10 MEST vENTEDE FIlM I 2012:

AFSTEMNINGEN ER 
ÅBEN TIl OG MED 
DEN 15. JANUAR.

FRA
2011
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www.j-edgar.dk

DEN MEST MAGTFULDE MAND I  VERDEN

BUZZ-O-METER Giv din vurderinG på kino.dk
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  
2 ikke lige min kop te
1 aldrig i livet!

82,36%

120 stemmer

05-01
REAl STEEl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 06
action / Science Fiction

UNDSKYlD
JEG  FORSTYRRER . . . . . . . . . . . S. 16
drama / Komedie

SCORETUREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 18
Komedie

FORBUDT KÆRlIGHED. . . S. 20
drama

12-01
THIS MUST BE 
THE PlACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 22
drama/Thriller

THE DARKEST HOUR . . . . . . . . S. 23
action / Science fiction / Gyser

PINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 24
musikfilm / dokumentar

19-01
J. EDGAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 25
drama

THE MUSIC
NEvER STOPPED . . . . . . . . . . . . . . S. 26
drama

26-01
WAR HORSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 28
drama / Krigsfilm

10 TIMER TIl PARADIS . S. 30
drama

MY WEEK 
WITH MARIlYN . . . . . . . . . . . . . . . S. 31
drama

MISSION: IMPOSSIBlE
GHOST PROTOCOl. . . . . . . . . . . . S. 32
action

Buzz-o-meteret er et udtryk for, hvor meget brugerne af www.kino.
dk glæder sig til en bestemt film. Resultatet er et Bayesian estimat 
(samme udregning som bruges på imdb.com), og udregnes som et 
gennemsnit af stemmens placering og antallet af stemmer. Mini-
mum 50 personer skal stemme, før der udregnes et Buzz-o-meter.
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© War Horse, disney

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

 SÅDAN GøR DU: 
• du skal have adgang til internettet  på din mobil
• send sms med ordet taG2Go til 1220 
• du modtager en sms med et link 
• via linket downloades programmet 
 til din kameramobil
• åbn programmet på din telefon 
• Hold kameraet op foran koden og vent 
• tryk på playknappen og se filmtraileren

KODEFORKlARING
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PRODUKTIONSÅR
2011

lAND usa/indien

SKUESPIllERE
Hugh Jackman, 
dakota Goyo, 
evangeline lilly, 
kevin durand, 
Hope davis, 
anthony mackie 

INSTRUKTøR
shawn levy

ORIGINAl TITEl 
real steel

ACTION/
SCIENCE 
FICTION

PREMIERE

05-01

SPIllETID
127 min.

© disney

80,73%

304 stemmer

kino.dk //  Januar 2012

se traileren lige 
nu på din mobil!

læs mere på 
side 13 
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nspænderen Charlie (Hugh Jackman) er en uansvarlig eksbok-
ser, som tjener til dagen og vejen ved at underholde publikum 

til tivolier og dyrskuer med en nedslidt bokserobot. En robot der lige-
som sin ejermand har set bedre dage. Men da Charlie modstridende 
får ansvaret for sin 11-årige søn Max (Dakota Goyo), ændres hans 
levevis fra den ene dag til den anden, og hvad der umiddelbart ligner 
en far og søn-fiasko, udvikler sig til et ganske særligt samarbejde. 
Max viser sig nemlig at have arvet sin fars talent for at spotte en god 
bokserobot, og med fundet af træningsrobotten Atom, starter en 
begivenhedsrig rejse med udgangspunkt i boksning og hårdslående 
robotter. 

’Real Steel’ er inspireret af Richard Mathesons novelle ’Steel’. Hugh 
Jackman fra X-Men-filmene har hovedrollen i selskab med bl.a. 
Evangeline Lilly (The Hurt Locker) og Kevin Durand (Robin Hood). 
Shawn Levy har tidligere instrueret Nat på museet-filmene og action-
komedien ’Date Night’ (2010).

E

mek aniske sværvæGtere

REAl
STEEl

kino.dk //  Januar 2012
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Det er ikke nemt at have en underlig mor (Lotte Andersen) og en far, man ikke ved, hvem er. Alligevel har 
Helene (Sara Hjort) ikke tænkt sig at give op, og hendes søgen efter sin ukendte far, fører Sara til et lille, 

skrantende københavnsk teater, hvor et persongalleri af en anden verden har sin daglige gang. Teaterdirektøren 
(Søren Østergaard), forfatteren (Nicolas Bro), divaen (Stine Stengade) og den erfarne skuespiller (Peter Gantzler) 
udgør det hårdt pressede persongalleri, der ad omveje også finder plads til Helene, der ikke nødvendigvis finder 
det hun søger, men noget helt andet.   

’Undskyld jeg forstyrrer’ er en beretning om at finde sin egen plads i verden, skabt af makkerparret bag den succes-
fulde ’Frygtelig Lykkelig’ (2008) - instruktøren Henrik Ruben Genz og forfatteren Erling Jepsen. Jepsen skrev også 
’Kunsten at græde i kor’ (2006), og denne gang er det hans roman ’Biroller’, som ligger til grund for fortællingen.

SK ÆV Komedie på de SKr å Br Ædder

UNDSKYlD JEG 
FORSTYRRER

PRODUKTIONSÅR
2011

lAND danmark 

SKUESPIllERE
sara Hjor t, 
søren østergaard, 
lotte andersen, 
stine stengade, 
nicolas Bro, 
peter Gantzler

INSTRUKTøR
Henrik ruben Genz

ORIGINAl TITEl 
undskyld jeg 
forstyrrer

DRAMA/
KOMEDIE

PREMIERE

05-01

SPIllETID
90 min.

© nordisk film

lÆS OM 

SARA HJORT 

PÅ SIDE 873,02%

76 stemmer

se traileren lige 
nu på din mobil!

læs mere på 
side 13 
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MICK ØGENDAHL’S 
fbi præsenterer...

MICK ØGENDAHL’S SPAS
STAND-UP TOUR 2012

billetter og info: mickogendahl.dk

3.-4. FEB NYK F. TEATER

9.-11. FEB ODENSE, MAGASINET 

16. FEB KØGE,TEATERBYGNINGEN 

17. FEB FREDERIKSVÆRK, GJETHUSET 

18. FEB HELSINGØR, KULTURVÆRFTET 

24. FEB HOLBÆK TEATER

25. FEB NAKSKOV TEATERSAL

1.-17. MARTS KØBENHAVN, GLASSALEN I TIVOLI

21. MARTS HJØRRING, VENDELBOHUS

23.-24. MARTS AALBORG, SKRÅEN

28. MARTS HELSINGE, GRIBSKOV KULTURSAL

29. MARTS ASSENS, TOBAKSGAARDEN

30. MARTS NYK. MORS, MORSØ TEATER

31. MARTS FREDERICIA TEATER

11. APRIL HOLSTEBRO, MUSIKTEATER 

12. APRIL ÅRS, VESTHIMMERLANDS MUSIKHUS 

13. APRIL RINGSTED KONGRESCENTER

18. APRIL VEJEN, TROLDESALEN 

20. APRIL ESBJERG, MUSIKHUSET  

21. APRIL VIBORG, TINGHALLEN 

25. APRIL SILKEBORG, JYSK MUSIK OG TEATERHUS

27. APRIL VEJLE, MUSIKTEATER 

2. MAJ SLAGELSE MUSIKHUS

3. MAJ ALBERTSLUND, MUSIKTEATRET 

9. MAJ SKIVE, KULTURCENTER LIMFJORD 

10. MAJ RANDERS, VÆRKET 

11. MAJ HERNING KONGRESCENTER

12. MAJ AABENRAA, SØNDERJYLLANDSHALLEN

24. MAJ GREVE, PORTALEN 

25. AUG KOLDING TEATER

1. SEP HORSENS NY TEATER

6.-7. SEP AARHUS, MUSIKHUSET 

14. SEP SVENDBORG TEATER

27. SEP RØDOVRE, VIFTEN

28. SEP BIRKERØD, MANTZIUSGÅRDEN

29. SEP BORNHOLM, MUSIKHUZET

3. OKT SKJERN KULTURCENTER

4. OKT STOUBY MULTIHUS

5. OKT FREDERIKSHAVN, DET MUSISKE HUS

6. OKT SØNDERBORG, ALSION

10. OKT NÆSTVED, KULTURCENTRET

11. OKT BALLERUP, BALTOPPEN

12. OKT SKIBBY, FABRIKKEN

25. OKT SKANDERBORG KULTURHUS

27. OKT HØRSHOLM, TROMMEN
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Det er endelig blevet sommer for Will, Jay, Neil og Simon. Tiden med endnu færre chancer hos pigerne fra 
skolen kan begynde, men der kompenseres rigeligt med deres livs score-ferie til ferieparadiset Kreta - klar 

til at blive indtaget under de fire venners motto: "En for alle - og hver mødom for sig selv!" Problemet er blot, at 
det er langt sværere for de 18-årige drenge at score, end de nogensinde havde regnet med.

’Scoreturen’ er baseret på den britiske sitcom ’The Inbetweeners’, og spillefilmen debuterede med Englands 
største åbningsweekend nogensinde for en komedie og overgik dermed ’Bridget Jones: The Edge of Reason’ 
(2004) og ’The Hangover Part II’ (2011). Ben Palmer har instrueret, og han stod også bag 12 afsnit af den populære 
TV-serie.

PRODUKTIONSÅR
2011

lAND england 

SKUESPIllERE
simon Bird, 
James Buckley, 
Blake Harrison, 
Joe thomas

INSTRUKTøR
Ben palmer

ORIGINAl TITEl 
the inbetweeners 
movie

KOMEDIE

PREMIERE

05-01

SPIllETID
90 min.

© nordisk film

TeenaGe-TømmermÆnd på KreTa

SCORETUREN

AKTUEllE FIlM

78,69%

72 stemmer
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De to iranske piger Atefeh og Shireen eksperimenterer med deres spirende seksualitet, da Atafehs bror, 
Mehran, pludseligt vender hjem fra en afvænningsklinik for stofmisbrugere. Han mødes som den fortabte 

søn og har med tiden udviklet en enormt autoritetstro, der får ham til at involvere sig med Teherans hemmelige 
politi. Til Atefeh og Shireens uheld består Mehrans opgave i at opspore og melde tegn på vestligt fordærv. Nu er 
de to tidligere så nære søskende fanget i et ubehageligt spil, der kan få fatale konsekvenser. 

Filmen ’Forbudt kærlighed’ giver indblik i det såvel moderne som totalitære iranske samfund med alle dets ta-
bubelagte emner. Det er den amerikansk-iranske Maryam Keshavarzs første spillefilm som både instruktør og 
manuskriptforfatter, og resultatet er blevet velmodtaget. I al fald vandt ’Forbudt kærlighed’ publikumsprisen ved 
dette års Sundance Filmfestival.

PRODUKTIONSÅR
2011

lAND 
frankrig, usa, iran  

SKUESPIllERE
sarah kazemy, 
nikohl Boosheri, 
reza sixo safai  

INSTRUKTøR
maryam keshavarz

ORIGINAl TITEl 
Circumstance

DRAMA

PREMIERE

05-01

SPIllETID
107 min.

© miraCle film

SundanCe-Vinder om TaBuerneS Verden

FORBUDT 
KÆRlIGHED

77, 67%

53 stemmer
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AKTUEllE FIlM22

I ’This Must Be the Place’ spiller Sean Penn den velhavende, 
tidligere rockstjerne Cheyenne. Han føler sig modløs og 

livstræt, efter han har trukket sig tilbage fra rampelyset. Da han 
finder ud af, at hans far er døende, rejser han til New York i hå-
bet om at blive genforenet, men han kommer desværre for sent. 
De har været som fremmede for hinanden i mere end 30 år, og 
først nu bliver Cheyenne klar over sin fars ydmygende oplevel-
ser i Auschwitz, begået af den tidligere SS officer Aloise Muller. 
Cheyenne er nu fast besluttet på at hævne sin far.

’This Must Be the Place’ er Paolo Sorrentinos første engelskspro-
gede film, der deltog i hovedkonkurrencen i Cannes 2011. Sor-
rentino er kendt herhjemme for den kontroversielle politiske 
portrætfilm ’Il Divo’ (2008). Hollywood-stjernen Sean Penn kunne 
opleves i ’Mystic River’ (2003) og ’Milk’ (2008), hvor han begge 
gange modtog en Oscar for bedste hovedrolle.

PRODUKTIONSÅR
2011

lAND 
italien / frankrig / 
irland

SKUESPIllERE
sean penn, 
frances mcdormand, 
Judd Hirsch, 
eve Hewson

INSTRUKTøR
paolo sorrentino

ORIGINAl TITEl 
this must Be the place

GENRE

DRAMA/
THRIllER

PREMIERE

12-01

SPIllETID
118 min.

se an penn som roCkstJerne

THIS
MUST
BE THE
PlACE

© uip
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Science fiction-filmen ’The Darkest Hour’ følger fem unge turister, som er strandet i Moskva, efter at verden 
er blevet angrebet af rumvæsner. Rumvæsnerne synes mildest talt uovervindelige, fordi de viser sig at være 

usynlige energiformer, som er umulige for militær teknologi at få ram på. Nu må de unge turister, der er uden 
erfaring med både krigsførelse og rumvæsener, kæmpe for overlevelse og samtidig stoppe de udefrakommendes 
ødelæggende plan.

Emilie Hirsch (Into the Wild) er blandt de unge skuespillere i filmen, der er instrueret af Chris Gorak og produceret 
af den visionære Russisk-Kasakhiske filmskaber Timur Bekmanbetov (Mørkets vogtere, Wanted), der er kendt for at 
lave brede genrefilm med brug af speciel effects på en æstetisk anderledes facon. Denne gang med udgangspunkt 
i den efterhånden klassiske historie om invasion fra rummet.

PRODUKTIONSÅR
2011

lAND 
storbritannien

SKUESPIllERE
emile Hirsch, 
olivia thirlby, 
max minghella

INSTRUKTøR
Chris Gorak

ORIGINAl TITEl 
the darkest Hour

GENRE

ACTION/ 
SCIENCE 
FICTION/ 
GYSER

PREMIERE

12-01

SPIllETID
afventer

© twentieth Century fox

inVa Sion Fr a rummeT!

THE DARKEST 
HOUR

3D
i udvalGte 
BioGrafer

se traileren lige 
nu på din mobil!

læs mere på 
side 13 

AKTUEllE FIlM24

80%

70 STemmer
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D

H

okumentarfilmen ’Pina’ er en hyldest til 
den afdøde koreograf Pina Bausch. Det er 

først og fremmest en visuel rejse ind i Bauschs 
univers med moderne dans og teater, og vi er 
bogstaveligt talt med på scenen - og bagved, 
når Bauschs faste korps af dansere fortæller om 
samarbejdet med den legendariske koreograf.

Historien om ’Pina’ går tilbage til 1985, hvor 
dens tyske instruktør, Wim Wenders, for før-
ste gang så en opsætning af landsmanden Pina 
Bausch. De to blev hurtigt venner, og ideen om 
et fælles filmværk tog gradvist form. Men først 
da Wenders i 2007 fik øje for 3D-teknikken, kun-
ne filmen lykkes rent visuelt. Wenders er kendt 
for værker som ’Himlen over Berlin’ (1987) og 
’Buena Vista Social Club’ (1999), og ’Pina’ er 
hans første film i 3D. 

enry (J.K. Simmons) og Gabriel (Lou Taylor Pucci) er far og søn, der er uenige om alt fra 
tidens musik til politiske synspunkter, og Gabriel vælger derfor at gøre oprør ved at skære 

alle bånd til sin familie over. Næsten to årtier senere genforenes familien, da Gabriel har fået en 
hjernesvulst og skal igennem en større operation. Efter operationen er Gabriels hjerne så be-
skadiget, at han ikke længere har nogen langtidshukommelse og dermed ingen minder. Henry 
er imidlertid klar til at prøve alt, så hans søn ikke glider fra ham igen, og han opsøger derfor Dr. 
Dianne Daly (Julia Ormond), der er musikterapeut. 

’The Music Never Stopped’ er baseret på bogen ’The Last Hippie’ af Oliver Sacks (Awakenings) 
og har Lou Taylor Pucci (Thumbsucker) i rollen som sønnen, samt J.K. Simmons ( Spider-Man, 
Juno) som hans far.

PINA

THE 
MUSIC 
NEvER 
STOPPED

muSiK al SK FamilieSammenFørinG

PRODUKTIONSÅR 2011

lAND usa 
SKUESPIllERE 
lou taylor pucci, 
J.k. simmons, 
Julia ormond

INSTRUKTøR
Jim kohlberg

ORIGINAl TITEl 
the music never stopped

DRAMA

PREMIERE

19-01

SPIllETID
105 min.

© miraCle

AKTUEllE FIlM 25AKTUEllE FIlM

3d-danS aF 
Wim Wender S

kino.dk //  Januar 2012

PRODUKTIONSÅR 2011

lAND  tyskland
MEDvIRKENDE
pina Bausch, 
regina advento, malou 
airaudo

INSTRUKTøR
Wim Wenders

ORIGINAl TITEl 
pina

MUSIKFIlM/DOKUMENTAR 

PREMIERE

12-01

SPIllETID
106 min.

© neue road movies

3D
i udvalGte 
BioGrafer



AKTUEllE FIlM26

ortrætfilmen ’J. Edgar’ fortæller historien om FBI-chefen J. Edgar Hoover, der som den 
mest magtfulde mand i USA er fuldstændig nådesløs, når det kommer til at beskytte sit 

land og bekæmpe både ægte og indbildte trusler mod nationen. Hoovers metoder er hårde, 
og reglementet bøjes mere end ofte for at indsamle diskriminerende informationer om såvel 
venner som fjender og ikke mindst for at holde på egne mørke hemmeligheder.

Hoover sad som chef for FBI i over seks årtier, hvor han overlevede tre krige samt oplevede 
otte præsidenter komme og gå. Portrættet af en af USA’s mest berygtede ledere overføres 
til filmlærredet ved hjælp af rutinerede kræfter. Clint Eastwood sidder for 32. gang i instruk-
tørstolen, mens Leonardo DiCaprio lægger krop og sjæl til legenden. I andre store roller ses 
Armie Hammer (The Social Network) som Clyde Tolson - Hoovers tætteste kollega. Hoovers 
sekretær spilles af Naomi Watts (King Kong), og Judi Dench er Hoovers mor. Filmen er del af 
Biografklub Danmark. 

P

BioGr afi om fBi-leGenden

J. EDGAR

kino.dk //  Januar 2012



se traileren lige 
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AKTUEllE FIlM 27

84,41%

136 stemmer
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www.j-edgar.dk

DEN MEST MAGTFULDE MAND I  VERDEN

© sf film

PRODUKTIONSÅR
2011

lAND 
usa

SKUESPIllERE
leonardo diCaprio, 
naomi Watts, 
armie Hammer, 
Judi dench, 
Josh lucas

INSTRUKTøR
Clint eastwood

ORIGINAl TITEl 
J. edgar

GENRE

DRAMA

PREMIERE

19-01

SPIllETID
137 min.



AKTUEllE FIlM28

lbert (Jeremy Irvine) er tæt knyttet til sin hest 
Joey, og det får derfor uoverskuelige konse-

kvenser, da hans far (Peter Mullan) sælger hesten 
til det britiske kavaleri. Forude venter der Joey en 
hård skæbne i skyttegravene under 1. Verdenskrig, 
og den unge Albert drager nu til Frankrig og kri-
gens rædsler for at blive genforenet med sin hest.

Steven Spielbergs seneste film (og hans første 
krigsfilm siden ’Saving Private Ryan’ fra 1998) er en 
filmatisering af Michael Morpurgos populære bør-
ne- og ungdomsroman fra 1982, der også har haft 
stor succes som teaterstykke. Den omfattende rol-
leliste består desuden af Benedict Cumberbatch, 
David Thewlis, Emily Watson og danske Nicolas 
Bro i en mindre rolle. Bag kameraet har Spielberg 
samlet sit sædvanlige A-hold bestående af bl.a. 
John Williams (musik), Janusz Kaminski (foto-
grafering) og Michael Kahn (klip).    

A

spielBerG vs. 1. verdenskriG

WAR 
HORSE

80,4%

198 stemmer

kino.dk //  Januar 2012

© disney

PRODUKTIONSÅR
2011

lAND usa 

SKUESPIllERE
Jeremy irvine, 
tom Hiddleston, 
Benedict Cumber-
batch, david thewlis, 
emily Watson, 
eddie marsan, niels 
arestrup, david 
dencik, nicolas Bro 

INSTRUKTøR
steven spielberg

ORIGINAl TITEl 
War Horse

DRAMA/
KRIGSFIlM

PREMIERE

26-01

SPIllETID
afventer

se traileren lige 
nu på din mobil!

læs mere på 
side 13 
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AKTUEllE FIlM30

89,21%

189 STemmer
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Dennis (Kim Kold) er en 38-årig bodybuilder, der stadig bor hos sin mor (Elsebeth Steentoft). 
Han føler sig hæmmet af at bo hjemme, men har også svært ved at bryde de trygge ram-

mer, og han kan ikke rigtigt finde ud af det med kvinder. Da hans morbror stolt viser sin nye 
thailandske kone frem, beslutter Dennis sig for at rejse til Thailand for selv at finde en kæreste.

’10 timer til Paradis’ er et nyt dansk drama baseret på Mads Matthiesens prisvindende kortfilm ’Dennis’ (2007). 
Filmen handler både om kærlighed og løsrivelse, og castingen af Kim Kold med den Hulk-lignende fysik til hoved-
rollen ligner et scoop. Som hans mor ses den erfarne Elsebeth Steentoft, som spillede med i ’At klappe med een 
hånd’ (2001), ’En soap’ (2006) og ’Hævnen’ (2010), men også er kendt som Mias mor i ’Klovn: The Movie’ (2010).

PRODUKTIONSSÅR
2011

lAND danmark

SKUESPIllERE
kim kold, elsebeth 
steentoft, lamaiporn 
sangmanee Hougaard, 
allan mogensen, 
david Winters

INSTRUKTøR
mads matthiesen

ORIGINAl TITEl 
10 timer til paradis

DRAMA

PREMIERE

26-01

SPIllETID 92 min.

© sf film

BodyBuilder på K ÆreSTe JaGT

10 TIMER TIl 
PARADIS

se traileren lige 
nu på din mobil!

læs mere på 
side 13 



PRODUKTIONSÅR 2011

lAND storbritannien/usa 

SKUESPIllERE
michelle Williams, 
emma Watson, kenneth 
Branagh, eddie red-
mayne, Julia ormond, 
toby Jones, Judi dench, 
dominic Cooper

INSTRUKTøR
simon Curtis

ORIGINAl TITEl 
my Week with marilyn

DRAMA

PREMIERE

26-01

SPIllETID 99 min.

© sCanBoX

I 1956 ankommer Marilyn Monroe (Michelle Williams) til England for at optage filmen ’Prinsen og kor-
pigen’ sammen med den legendariske instruktør og medskuespiller, Sir Laurence Olivier (Kenneth 

Branagh). Optagelserne er mildest talt kaotiske, da Monroe og Olivier langt fra forstår hinanden, og midt i 
postyret står den 23-årige assistent Colin Clark (Eddie Redmayne). Monroe får et godt øje til Clark og lader 
den unge mand få et unikt glimt af stjernen bag blitzlysenes glitrende facade.

’My Week with Marilyn’ er baseret på erindringsbogen af samme navn, der bygger på virkelige hændelser. De 
to Oscar-nominerede skuespillere Michelle Williams (Brokeback Mountain) og Kenneth Branagh (Hamlet) 
spiller henholdsvis den kendte blondine og instruktøren Sir Laurence Olivier, og ifølge rygtebørsen er begge 
skuespillere favoritter til dette års uddeling af den gyldne Oscar-statuette.   

K Vinden BaG my Ten

MY WEEK
WITH MARIlYN

AKTUEllE FIlM 31

82,98%

134 STemmer
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32 AKTUEllE FIlM

MISSION: 
IMPOSSIBlE
GHOST PROTOCOl

IMF-agenten Ethan Hunt (Tom Cruise) får sammen med det øvrige bureau skylden for 
terrorbombningen af Kreml i Rusland, og de bliver alle miskrediteret, da præsidenten 

iværksætter ”Ghost Protocol”. Uden ressourcer eller støtte forsøger Ethan nu at rense bu-
reauets navn og forhindre et nyt angreb. Situationen kompliceres, da Ethan må gennemføre 
missionen med sit IMF-team, hvis personlige motiver han ikke kender til fulde.

’Mission: Impossible - Ghost Protocol’ er det fjerde kapitel i filmserien, som har indspillet 
to milliarder dollars på verdensplan. Denne gang instruerer Brad Bird, kendt for ’Drengen 
og jernkæmpen’ (1999) samt Pixar-titlerne ’De utrolige’ (2004) og ’Ratatouille’ (2007). Tom 
Cruise er selvfølgelig tilbage i hovedrollen, mens en af tidens hotteste stjerner, Jeremy Ren-
ner fra ’The Hurt Locker’ (2008), slutter sig til Cruises agentteam.

etHan Hunt på ny umuliG mission

© uip

86,82%

313 STemmer

se traileren lige 
nu på din mobil!

læs mere på 
side 13 
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33AKTUEllE FIlM

PRODUKTIONSÅR 2011

lAND usa 
SKUESPIllERE 
tom Cruise, Jeremy renner, 
simon pegg, ving rhmes, 
léa seydoux, michael 
nyqvist, paula patton

INSTRUKTøR Brad Bird

ORIGINAl TITEl 
mission: impossible 
- Ghost protocol

ACTION

PREMIERE

26-01

SPIllETID
afventer
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AF SøREN SøNDERGAARD

THE CHAMP (1931)

Med to Oscars (én til Wallace Beery for Bedste mandlige hovedrolle 
og én for Bedste manuskript) fik boksefilmen kritisk anerkendelse. 
Filmen, om en afdanket sværvægtsmester der skal vinde sit selv-
værd tilbage for hans egen og sin søns skyld, blev genindspillet i 
1979 med Jon Voight i hovedrollen.

CHAMPION (1949)

Kirk Douglas spiller et dumt svin af en bokser, der udnytter alle 
omkring sig for at nå til tops i bokseringen. Rollen som Midge Kelly 
udløste karrierens første Oscarnominering til den dengang 34-årige 
skuespiller.  Filmen vandt én Oscar for Bedste klipning.

SOMEBODY UP THERE lIKES ME (1956)

Knock-out-specialisten Rocky Graziano (1919-1990) portrætteres af 
Paul Newman i den autentiske historie om bokserens vej fra gaden 
og fængslet til den professionelle sportsverden. Vinder af to Oscars 
(Bedste kulisser og Bedste klipning).

'R

3, 2, 1, 
FIGHT!

eal Steel’ er en opdatering af den klassiske bok-

sefilm med robotter frem for mennesker, der 

tæsker hinanden sønder og sammen i dertil 

indrettede omgange af tre minutter. Filmen, der blander 

’Transformers’ og ’rocky’ har hugh Jackman i rollen som 

afdanket boksetræner, og vi har set tilbage på nogle af de 

største boksefilm fra de sidste otte årtier.

lÆS MERE OM 'REAl STEEl' PÅ SIDE 14
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ROCKY  (1976)

Den tredobbelte Oscarvinder (Bedste film, klip-
ning og instruktion) med Sylvester Stallone som 
Rocky “The Italian Stallion” Balboa er stadig den 
ultimative underdog-story af alle sportsfilm. Fil-
men tog verden med storm og resulterede i hele 
fem fortsættelser, hvoraf ’Rocky III’ og ’Rocky IV’ 
definerede boksning på film op gennem 80erne. 
I 1984 genindspillede instruktør John G. Avildsen 
sin egen film for teenagere og kaldte den ’The 
Karate Kid’.

THE HURRICANE (1999)

Bob Dylan skrev en sang om Rubin ”Hurri-
cane” Carters skæbne i 1975, og Norman Jewi-
son instruerede filmen om den sorte bokser, 
der sad uretsmæssigt fængslet i 19 år for et 
tredobbelt drab. Denzel Washington spiller 
titelrollen i en film, der fokuserer ligeligt på 
boksning og racisme.

GENTlEMAN JIM (1942)
Errol Flynn… som bokser?!

THE SET-UP (1949)
En garvet bokser (Robert Ryan) 
fortsætter karrieren imod alle odds

THE HARDER THEY FAll 
(1956) Humphrey Bogart er 
moralsk falleret boksepromotor i 
sin sidste film

THE GREAT WHITE HOPE 
(1970) James Earl Jones vs. race-
diskrimination

FAT CITY (1972)
Boksedrama af John Huston 
med Jeff Bridges og Stacy Keach

HARD TIMES/
THE STREETFIGHTER (1975)
“It was tough in the streets, but 
Bronson was tougher”

ROCKY II (1979)
Sylvester Stallone instruerer og 
tager revanche mod Apollo Creed 
(Carl Weathers)

ROCKY III (1982)
The Italian Stallion møder selveste 
Mr. T - og Hulk Hogan

ROCKY Iv (1985) Ivan Drago 
(Dolph Lundgren) dræber Apollo 
Creed i ringen. Sly tager hævn

TRIUMPH OF THE SPIRIT
(1989) Auschwitz-fanger bokser 
for at overleve, deriblandt Willem 
Dafoe

ROCKY v (1990)
Rocky forsøger at finde rytmen 
som boksetræner…

ANDRE BOKSEFIlM

REqUIEM FOR 

A HEAvYWEIGHT (1962)

Med sløret tale og andre symptomer efter et langt 
liv i ringen foregriber Anthony Quinn de senere 
Rocky-film med rollen som Louis ”Mountain” 
Rivera, hvis sidste kamp er et nederlag til selveste 
Cassius Clay (som spiller sig selv i filmen). Men 
den glorværdig afslutning på karrieren forpurres, 
da bokseren tvinges til at fortsætte som vanæret 
wrestler.

RAGING BUll (1980)

Det intellektuelle bud på en Rocky-
film kom fra Martin Scorsese fire 
år senere. Robert De Niros portræt 
af Jake LaMotta (født 1921) udløste 
karrierens anden Oscar - dog mest 
pga. benhård method acting frem 
for evner i bokseringen. Som det 
hører genren til, vandt filmen også 
en Oscar for Bedste klipning, og 
scenen hvor LaMotta brækker 
næsen er legendarisk.



BOKSEFIlM

THE FIGHTER  (2010)

Boksegenren rejste sig atter fra gulvet 
med den seriøse (og seriøst velspillede) 
fortælling om brødrene Micky Ward 
og Dicky Eklund (Mark Wahlberg og 
Christian Bale). Filmen vandt to Oscars 
for skuespil, men det er den fremra-
gende skildring af boksemiljøet, der står 
stærkest efter sidste omgang.

THE GlADIATOR (1992)
Illegal undergrunds-boksning med 
James Marshall og Cuba Gooding Jr.

WHEN WE WERE KINGS 
(1996) Dokumentar om Muham-
med Ali

THE GREAT WHITE HYPE
(1996) Samuel L. Jackson forsøger 
sig som alternativ boksepromotor

THE BOxER (1997)
Boksning, IRA og Daniel Day-Lewis

PlAY IT TO THE BONE 
(1999) Antonio Banderas og 
Woody Harrelson bokser i Las 
Vegas

GIRlFIGHT (2000)
Michelle Rodriquez slog en proper 
næve som kvindebokser, før hun 
bar rundt på store våben i talrige 
actionfilm

AlI (2001)
Michael Manns detaljerede 
biografi om Muhammed Ali (Will 
Smith)

UNDISPUTED (2002)
Hårdtslående fængselsboksning 
med Wesley Snipes og Ving 
Rhames

AGAINST THE ROPES 
(2004) Meg Ryan som boksepro-
motor i mandsdomineret verden

THE CAlCIUM KID (2004)
Orlando Bloom… som bokser?!

MIllION DOllAR BABY 
(2004) Clint Eastwoods firedob-
belte Oscarvinder med Hillary 
Swank

CINDEREllA MAN (2005)
Historisk boksedrama med Russell 
Crowe

ROCKY BAlBOA (2006)
“It ain’t over ’til it’s over”

RESURRECTING THE CHAMP 
(2007) Hjemløs mand (Samuel L. 
Jackson) viser sig at være formo-
det afdød mesterbokser

TYSON (2008)
Dokumentar om Mike Tyson
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tom Cruise, det blot 170 cm. høje scientology-medlem der 

oprindeligt drømte om at blive katolsk præst, er uden tvivl én 

af Hollywoods ægte superstjerner. Han var 80ernes golden 

boy iført ray-Bans og Colgate-smil, og i 90erne blev han den 

første skuespiller nogensinde med fem film i træk, der tjente 

over 100 mio. dollars i usa. i 00erne fik populariteten dog et 

knæk efter en berygtet skilsmisse og en hoppetur i oprahs 

sofa, og i dag er Cruise ikke længere synonym med udsolgte 

biografsale. man kan alligevel ikke tillade sig at kalde Cruise 

for andet end en succeshistorie, hvilket blot tydeliggøres, når 

man kigger tilbage på dennes imponerende cv og kårer de ti 

bedste film. 

TOM  CRUISE-FIlM

TOP
10
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FORTSÆTTES

10. 
RAIN MAN (1988)

Instruktør: Barry LevInson

“Oh Oh!” Der er ingen tvivl om, at Dustin Hoffman stjal showet 
(og Oscarstatuetten) som den autistiske Raymond Babbit, der 
hentes til Las Vegas af sin hidtil ukendte bror. Men som enhver 
skuespiller ynder at påpege, fungerer en over the top-præsta-
tion ofte bedst med en mindre flamboyant modpræstation at 
læne sig op ad. Cruise er næppe kendt for sin underspillede stil, 
men i rollen som lillebroren Charlie leverer han den akkurat 
rette mængde karisma og er dermed med til at forme én af 
80erne mest elskede film.

9. 
JERRY MAGUIRE (1996) 

Instruktør: Cameron Crowe

Med Cameron Crowes velskrevne og veldrejede romantiske dra-
ma om en falleret sportsagent, hans ukuelige assistent (Renée 
Zellweger) og deres eneste klient (Cuba Gooding Jr.) vendte Cru-
ise tilbage til den romantiske genre, der var med til at etablere 
ham i 80erne. Et tidsrelevant tema krydret med uforglemme-
lige replikker som “You complete me”, ”You had me at hallo” og 
”Show me the money!” var med til at gøre ’Jerry Maguire’ til en 
storsælger, der var hele fem Oscar-nomineringer værdig - deri-
blandt Cruises anden nominering ud af i alt tre.

8. 
vAlKYRIE (2008)

Instruktør: Bryan sInger

Den nyeste film på denne liste blev mødt med modstand fra en 
hær af nyfødte Cruise-haters ovenpå sofa-fadæsen hos Oprah 
Winfrey. Ser man dog igennem fingre på alt den negative hype 
omkring Cruises personlighed, kommer man ikke udenom, at 
’Valkyrie’ er en solidt sammenskruet thriller, hvilket ikke bur-
de overraske med en instruktør som Bryan Singer (The Usual 
Suspects). Cruise er som Nazipartiets Oberst Claus von Stauf-
fenberg langt fra sine vante roller, manuskriptet emmer af fokus, 
og resultatet er nervepirrende spændende.

10

9

8

SÅDAN GJORDE vI
Redaktionen nominerede i fællesskab de relevante film til 
afstemningen. Hver især lavede deres personlige top 10-liste ud 
fra listen, som i sidste ende resulterede i kino.dk’s endelige top 10.
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TOM CRUISE-FIlM

7.  
COllATERAl (2004)

Instruktør: mIChaeL mann

En lejemorder, med hårpragt som en sølvræv, kidnapper en taxa-
chauffør og tvinger denne til at køre ham fra job til job. Ti år tidligere 
havde Cruise uden tvivl spillet manden bag rattet - altså den alminde-
lige fyr med et hjerte af guld og mod som en bjergløve. Men Mann la-
der i stedet den modne Cruise ”cruise” igennem L.A. som et stk. farlig, 
iskold passager på bagsædet. ’Collateral’ er måske ikke en af Cruises 
mest populære film rent publikumsmæssigt, men det er bestemt en 
intelligent thriller for voksne filmelskere.

6. 
MISSION: IMPOSSIBlE (1696) 
Instruktør: BIran De PaLma

Av, Tom Cruise er vred, meget vred, som den ultraglatte topagent Et-
han Hunt, der efter en fejlslagen operation bliver falsk anklaget for 
at være illoyal og derfor må gå egne veje for at redde egen karriere 
og hele agenturet i én umulig mission. Cruise er intet mindre end 
fremragende som det amerikanske svar på James Bond og overstråler 
endda 007 med det ene dristige og fysisk imponerende stunt efter 
det andet. At Cruise selv udfører de halsbrækkende scener, skader be-
stemt heller ikke på troværdigheden i en filmserie, der efter en mis-
lykket fortsættelse heldigvis kom tilbage på sporet med en flot treer.

5. 
MINORITY REPORT (2002) 

Instruktør: steven sPIeLBerg

Det første samarbejde mellem tidens måske største filmstjerne og ti-
dens måske største filminstruktør faldt indenfor science fiction-gen-
ren efter en novelle af veteranen Philip K. Dick. Cruise er her i sit rette 
element som en supersmart tidsagent, der fanger forbrydere, før de 
begår deres misgerning, men som pludseligt selv anklages for at ville 
begå et mord i fremtiden. At Cruise selv må redde dagen er måske 
ganske forudsigeligt, men eftersom ’Minority Report’ på fornemme-
ste vis netop leger med forudsigeligheden som gennemgående tema, 
ender filmen som et yderst vellykket stykke underholdning.  

4. 
A FEW GOOD MEN (1992) 
Instruktør: roB reIner

Jack Nicholson spytter og hvæser citatværdige reprimander afsted i 
Rob Reiners stjernespækkede retsalsdrama om en marinesoldats død 
på flådebasen i Guantanamo Bay, Cuba. Cruise leverer endnu en kæk 
præstation som ungt wunderkind med et enormt faderkompleks, 
men har denne gang skiftet jetjægeren fra ’Top Gun’ ud med de tunge 
lovbøger. Demi Moore er dejligt irriterende som Cruises uerfarne og 
retfærdighedssøgende wingman , mens The Social Network-skriben-
ten Aaron Sorkin (der også skrev teaterstykket) står for den impone-
rende dynamiske dialog.

6

7

4 5
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3. 
MAGNOlIA (1999) 
Instruktør: PauL thomas anDerson

Én af Cruises bedste roller er sjovt nok ikke en 
bærende rolle, men blot en birolle ud af mange i 
én af 90ernes mest toneangivende multiplotfilm. 
Den ellers så sobre skuespiller er forfriskende 
politisk ukorrekt i rollen som Amerikas svar på 
Carl-Mar Møller iført hestehale, læderbukser 
og mottoet: ”Respect the cock! And tame the 
cunt!”. Filmen fik meget fokus pga. netop Cruises 
hamskifte og gav ham samtidig karrierens tredje 
Oscarnominering. Og ’Magnolia’ er da også in-
diskutabelt et helstøbt værk - både når det kom-
mer til manuskript, skuespil, score og instruktion.

2. 
EYES WIDE SHUT (1999) 
Instruktør: stanLey kuBrICk

Mesterinstruktørens sidste film blev til en ren 
tour de force ind i ægteskabets mørkeste afkroge. 
Cruise og den daværende Mrs. Cruise, Nicole Kid-
man, giver her hver sin hudløse præstation som 
overklasseparret, der må stå ansigt til ansigt med 
egne seksuelle og moralske dæmoner. Scenen, 
hvor hustruen indrømmer sine fantasier om en 
anden mand, rammer en yderst ubehagelig nerve 
og slår i dag endnu hårdere efter stjerneparrets 
efterfølgende skilsmisse i det virkelige liv. ’Eyes 
Wide Shut’ blev aldrig en kommerciel succes, men 
er et stykke uhyggeligt vedkommende filmkunst.

1. 
INTERvIEW WITH
THE vAMPIRE - THE 
vAMPIRE CHRONIClES 
(1994) 

Instruktør: neIL JorDan

Anne Rice var vampyrlitteraturens ukronede 
dronning, længe før Twilight-fænomenet gjorde 
sit indtag, og hendes rockgud af en vampyrhelt, 
Lestat, blev i 1994 udødeliggjort af Tom Cruise på 
det store lærred med stor succes. Valget af Cruise 
var faktisk upopulært hos Rice, der kaldte cas-
tingen for bizar, men efter hun havde set filmen, 
købte hun en dobbeltsidet annonce i Variety, hvor 
hun undskyldte og skamroste Cruises præstation. 
For nok spilles den egentlige hovedrolle af en pur-
ung Brad Pitt, men det er uden tvivl Cruises ka-
rismatiske larger than life-karakter, der brænder 
klarest igennem i en ellers gennemført film.

kino.dk //  Januar 2012

HvAD 
MANGlER 
vI?

Er det en skændsel, at vores Top 10 mangler publikumsfavoritter som ’Top Gun’ og 
’Cocktail’. Og hvad blev der af den Oscarnominerede ’Born on the Fourth of July’ og 
kæmpesuccesser som ’The Firm’ og ‘The Last Samurai’? Deltag selv i afstemningen 
på www.kino.dk, hvor du også kan fortælle, hvilke film du mener mangler på listen.
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FAMIlIEFIlM
I 2012

FAMIlIEKINO

Børnefamilier, samt unge og 
barnlige sjæle har masser af 
film at se frem til næste år. Vi 
præsenterer her 12 familie-
venlige titler i biografåret 2012.

1. DEN BESTøVLEDE KAT - 3D 
Mød missekatten over dem alle 
i tiden før den sværdsvingende, 
kække kat mødte Shrek, Fiona 
og Æsel. PREMIERE  02/02

2.
MIN SøSTERS BøRN 
ALENE HJEMME
Femte film i serien om børneflok-
ken, der denne gang overtaler 
deres uheldige onkel Erik til at åbne 
et hotel. PREMIERE  09/02

3. THE MUPPETS
Kermit, Miss Piggy og alle 
de andre skøre dukker er tilbage 
- med besøg fra en masse Holly-
woodstjerner.
PREMIERE  23/02

4. HUGO
Martin Scorseses første fami-
liefilm handler om en forældreløs 
dreng, som lever et hemmeligt 
liv i væggene på en togstation i 
Paris. PREMIERE  15/03

5. JOURNEy 2: 
THE MySTERIOUS ISLAND
I opfølgeren til ’Rejsen til jordens 
indre’ skal en dreng finde sin for-
svundne morfar på en mystisk ø.
PREMIERE  15/03

6. THE LORAx
Animeret filmatisering af Dr. 
Seuss' klassiske historie om et 
altid håbefuldt og meget charme-
rende skovvæsen ved navn Lorax. 
PREMIERE  29/03

7. THE PIRATES!
Aardman Studios, der står bag 
de populære film om Walter og 
Trofast, har denne gang søsat en 
film om en ualmindelig sørøver-
kaptajn. PREMIERE  29/03

8. GUMMI T
3D-animeret familiefilm baseret 
på Ole Lund Kirkegaards ’Gum-
mi-Tarzan’ om den skvattede 
knægt Ivan Olsen.
premiere  PREMIERE  15/05

6
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FAMIlIEBAROMETER
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

Én af Disneys mest elskede 
klassikere titter atter frem 
på det store lærred i 3D 
og kun med dansk tale. 
Filmen, om en ung hanløve 
der fejlagtigt tror, at han 
er skyld i sin egen faders 
død, er egnet til både store 
og små, men byder enkelte 
steder på småuhyggelige 
scener og har livets store 
temaer  på dagsordenen. 
PREMIERE  13/01

løvernes konGe

9. ICE AGE  4: 
På GyNGENDE GRUND
Mammutterne Manfred og Ellie, dov-
endyret Sid, sabeltigeren Diego og den 
uheldige agern-samler Scrat vender alle 
tilbage på nye eventyr.
PREMIERE  28/06

10. MADAGASCAR 3
I seriens tredje kapitel prøver dyreven-
nerne at komme tilbage til New York ved 
at rejse med et cirkus.
PREMIERE  02/08
11. MODIG

I Pixars 'Modig' (originaltitel 'Brave') trod-
ser en skotsk prinsesse sine forældre for 
at forfølge sin drøm om at blive bueskytte.
PREMIERE  30/08

12. PARANORMAN
En lille by bliver offer for zombier. Hvad 
skal byen gøre? Hvem skal de ringe til? 
ParaNorman selvfølgelig!
PREMIERE  20/09

13. HOTEL TRANSyLVANIA
Dracula bestyrer et hotel, der tilbyder luk-
suriøse weellnessoplevelser, men så duk-
ker en ung dreng op og forstyrrer freden.
PREMIERE  04/10

10 9
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02/02
CARNAGE
ATTACK THE BlOCK
SPUD MIlTON: 
MED øRERNE I MASKINEN
lÆRKEvEJ 
- TIl DøDEN OS SKIllER
Til februar kommer filmversionen af den popu-
lære TV-serie ’Lærkevej’. I filmen kollapser Eli-
sabeth (Søs Egelind) pludselig til sin egen fest, 
hvorefter der afsløres dybe hemmeligheder 
blandt naboerne på Lærkevej. Startskuddet er 
dermed givet til alt fra swinger-sex, familieop-
gør og organtyveri.

DEN BESTøvlEDE KAT

09/02
DAME, KONGE, ES, SPION
THE WOMAN IN BlACK
I gyseren ’The Woman in Black’ spiller Daniel 
Radcliffe (selveste Harry Potter) den unge ad-
vokat Arthur Kipps, som bliver sendt til en afsi-
desliggende landsby for at organisere en afdød 
kvindes papirer. Her opdager han, at spøgelset 
af en sørgende kvinde søger at få hævn.

MIN SøSTERS BøRN AlENE 
HJEMME
THE ARTIST
MED lIvET SOM INDSATS
STAR WARS: EPISODE I 
- DEN USYNlIGE FJENDE 3D

16/02
THE DESCENDANTS
YOUNG ADUlT
HAYWIRE
SAFE HOUSE

23/02
THE MUPPETS MOvIE
I NATIONENS INTERESSE
THE GREY
BIG MIRAClE
GHOST RIDER 2
ABEPIGERNE
THIS MEANS WAR
JERNlADYEN
Biografisk drama om Margaret Thatcher - den 
første og eneste kvindelige premierminister 
i Storbritannien. Thatcher er en af det 20. år-
hundredes mest berygtede og magtfulde kvin-
der, som med sin konservative og kompromis-
løse styreform blev lagt for had af mange. Meryl 
Streep spiller hovedrollen, og filmen er en del af 
Biografklub Danmarks program.

PREMIEREFIlM I FEBRUAR
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THE HUNGER GAMES
premiere: 22.03.12

THE AvENGERS 
premiere: 26.04.12

MEN IN BlACK 3
premiere: 24.05.12

THE RUM DIARY
premiere: 19.04.12

premiere: 29.03.12

EN KONGElIG 
AFFÆRE 

MEST vENTEDE - FORÅR 2012
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93,15%

1323 stemmer

92,76%

749 stemmer

89,73%

213 stemmer

89,38%

278 stemmer

89,29%

150 stemmer
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KONKURRENCE

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

vIND FRIBIllETTER TIl
'DEN BESTøvlEDE KAT' OG 
ET KIlO HARIBO MATADOR MIx

vIND 
’HORRIBlE 
BOSSES 
- DE SATANS 
CHEFER’ 
PÅ DvD

i hvilken shrek-film møder vi 
første gang 'den bestøvlede kat'?
 4)  SHREK
 5) SHREK 2
 6) SHREK DEN TREDJE

Hvilken kendt skuespiller fra tv-serien 
’venner’ er på rollelisten i ’Horrible 
Bosses - de satans chefer’?
1)  lISA KUDROW
2)  JENNIFER ANISTON
3)  COURTNEY COx

’Den bestøvlede kat’ handler om tiden, før den sværdsvingende kat mødte Shrek og Co. Den 
legendariske kat har denne gang hovedrollen, men slår sig sammen med mestertyven Klumpe 
Dumpe og den snu Kitty Fløjlspote for at opnå berømmelse og stjæle gåsen, der lægger guldæg. 

puss in Boots ©
 2011 d

ream
W

orks anim
ation l.l.C.

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

En farlig cocktail af for meget alkohol og råd 
fra en tvivlsom tidligere straffefange får Nick, 
Kurt og Dale til at udarbejde en kompliceret 
og tilsyneladende idiotsikker plan om at skille 
sig af med deres chefer…for altid. Det eneste 
problem: En plan er aldrig bedre, end hjernen 
bag den.

I anledning af filmens release på Blu-rayTM 
og DVD den 10. januar udlodder vi 5 x DVD. 
Deltag i konkurrencen ved at svare på neden-
stående spørgsmål:

i biografen fra 2. februar

svaret skal være modtaget senest den 5. februar

svaret skal være 
modtaget senest 
den 5. februar.

KONKURRENCE

Send en sms 
til  1225 
med et af 

følgende svar:
'kino 4' 
'kino 5' 
'kino 6'

DElTAG

Send en sms til  1225
med et af følgende svar:

  'kino 1'      'kino 2'     'kino 3'

DElTAG

© 2012 New Line Productions, Inc. Distributed by Warner Home Video. All rights reserved.© 2012 New Line Productions, Inc. Distributed by Warner Home Video. All rights reserved.
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DRIvE
’Drive’ handler om den mystiske Driver (Ryan Gosling), en 
stuntmand i Hollywood om dagen og en chauffør af flugtbiler 
under brutale røverier om natten. Han er en enspænder, men 
han forelsker sig alligevel i naboen, den smukke Irene (Carey 
Mulligan), der dog har problemer med sin forbryderiske 
mand Standard (Oscar Isaac). Driver tager et job, som skal 
skaffe penge til at få Irene ud af kattepinen, men kuppet går 
galt. Nu må Driver kæmpe for den kvinde, han elsker, og for 
sit eget liv. 

’Drive’ er en af årets mest omtalte og anmelderroste film, der 
bl.a. er kåret til Bedste film 2011 af Empire Magazine og Total 
Film i Storbritannien. Den danske filminstruktør Nicolas 
Winding Refn modtog prisen for Bedste Instruktør i Cannes 
sidste år, og han spås gode chancer ved Oscaruddelingen i år.

udGivelse 24/01

  1. Super 8

 2. TranSformerS 3: 
  Dark of The moon

 3. Green LanTern

 4. JenSen & JenSen 

 5. Conan The BarBarian

 6. The hanGover parT 2

 7. DirCh

 8. SmøLferne

 9. BiLer 2

 10. harry poTTer 1-7 BokSSæT

Top 10 
SaLG BLu-ray 
uGe 51, 2011:

’Super 8’ © UIP

ABERNES PlANET: OPRINDElSEN

Prequel til den klassiske science fiction-film fra 1968 om, hvad der 
skete, før aberne overtog planeten.   udGivelse 03/01

ZOOKEEPER - DYRENES HElT

Familiekomedie med Kevin James og en masse talende dyr.
 udGivelse 10/01

MIDNIGHT IN PARIS

Woody Allens romantiske hyldest til Paris med Owen Wilson og 
Rachel McAdams.  udGivelse 24/01

HEADHUNTERNE

Nikolaj Coster-Waldau jager en headhunter i succes-thriller baseret 
på Jo Nesbøs roman.  udGivelse 24/01
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FJERNSYN FOR 
vIDEREKOMNE: 
DE NYE 
AMERIKANSKE 
Tv-SERIER
antoloGi  
redaktører  JAKOB ISAK NIElSEN, 

HENRIK HøJER, ANDREAS HAlSKOv 
udGivelse ER UDKOMMET

Amerikanske TV-serier befinder sig for tiden i en regulær Guldalder. 
Kreativiteten florerer, mediet og fortælleformen udfordres konstant, 
og seere over hele verden følger med, når et nyt afsnit af ’Dexter’ 
eller ’House’ ruller over skærmen.

’Fjernsyn for viderekomne: De nye amerikanske tv-serier’ henvender 
sig til alle TV-narkomaner, både dem med akademisk interesse og 
dem, der bare elsker godt TV. Det er den første antologi om emnet 
på dansk, og ud at være en introduktion til serierne generelt, har en 
række medieforskere og kulturskribenter bidraget med kapitler om 
specifikke serier som ’The Wire’, ’Mad Men’ og ’Deadwood’.

BOG

Top 3 
GaminG
uGe 50, 2011:

XboX 360:
1. aSSaSSin’S CreeD:   
 reveLaTionS
2. The eLDer SCroLLS v: 
 Skyrim
3. CaLL of DuTy: 
 moDern Warfare 3
 

Se mere pÅ BLoCkBuSTer.Dk

Pc:
1. CaLL of DuTy:
 moDern Warfare 3
2. The eLDer SCroLLS v: 
 Skyrim
3. BaTman: 
 arkham CiTy

PlayStation 3: 
1. aSSaSSin’S CreeD:   
 reveLaTionS
2. CaLL of DuTy: 
 moDern Warfare 3
3. The eLDer SCroLLS v: 
 Skyrim

GOTHAM CITY 
IMPOSTERS
aCtion/multiplot  
platform  

xBOx 360 lIvE, 

PC, PlAYSTATION 3

NETWORK

udGivelse 10-01

Vi kender alle sammen Batman, men ikke på denne måde. 3D-shoo-
terspillet ’Gotham City Imposters’ tager godt nok udgangspunkt i 
den kappeklædte natridder, men har ellers intet at gøre at gøre med 
hverken tegneserien, filmene eller tidligere computerspil som ’Bat-
man: Arkham City’, der udkom sidste år. Det er mere en slags ’Call of 
Duty’ i Batman-klæder.

I spillet skal man indtage en af pladserne på det ene af to konkurre-
rende hold. Et hold er forklædt som Batman, det andet som Jokeren. 
Spillet går så i alt sin enkelthed ud på at smadre modstanderne, og 
man kan ud over almindelige våben bruge Batman-gadgets som 
grappling hook, glidervinger og et Joker-raketudstyr. Spillet har kun 
multiplayer-funktioner, men man kan vælge en række scenarier og 
spiltyper. ’Gotham City Imposters’ kan kun købes via download.

GAMING
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PRÆSENTERES I SAMARBEJDE MEDGADGETS
KOMPlET lYD TIl 
HJEMMEBIOGRAFEN
lyden er den halve filmoplevelse. det kender man fra biografen, 
og der er ikke nogen grund til at snyde sig selv for alt det sjove hjemme
i stuen. der er mange måder, man kan få den store surroundlyd 
uden at tømme bankkontoen eller fylde stuen med højttalere. 
her er et par eksempler på, hvordan det kan gøres.

TOPKvAlITET TIl ENTUSIASTER
En stærk NAD-receiver plus DALIs prisbelønnede 
IKON-højttalerserie - så er der lagt op til store 
lydoplevelser. Du får alle detaljerne med både 
ved musik og filmlyd, og 12” subwooferen giver 
en eksplosiv bund. Kan udbygges til 7.1 kanaler. 
NAD T748 / DALI IKON 6/1/VOKAL/
SUB MK2 5.1-SySTEM

pakkepris 27.593,-

BIOGRAFlYD MED 
HÅR PÅ�BRYSTET
5 x 75 watt og højttalere fra Cerwin-Vega er 
lig med en hjemmebiograf, som for alvor kan 
lægge fra land. Den bomstærke subwoofer skal 
nok sørge for, at familien bliver rystet gevaldigt 
sammen. 
DENON AVR-1312 / 
CERWIN-VEGA VE-5M/VE-5C/VE-28Sx 5.1-SySTEM

pakkepris 7.493,-

HD-HJEMMEBIO TIl BUDGETPRIS
Denons mindste surround-receiver er til dem, 
der vil nyde ægte højopløst hjemmebio, uden at 
det koster eller fylder mere end højst nødvendigt. 
DENON AVR-1312 / ARGON JUNIOR 40 5.1-SySTEM

pakkepris 4.993,-

FIlMOPlEvElSER 
FOR HElE FAMIlIEN
En stærk NAD-receiver plus DALIs prisbeløn-
nede IKON-højttalerserie - så er der lagt op til 
store lydoplevelser. Du får alle detaljerne med 
både ved musik og filmlyd, og 12” subwooferen 
giver en eksplosiv bund. Kan udbygges til 7.1 
kanaler. 
NAD T748 / CAMBRIDGE MINx S315 5.1-SySTEM

pakkepris 14.293,-

NÅR MAN vIl HAvE DET HElE
7 x 90 watt og et hav af avancerede finesser, 
f.eks. netværksfunktion med AirPlay, Audio 
Return Channel og analog-til-HDMI-video-
konvertering. DALIs ZENSOR-system garanterer 
for lydkvaliteten. Kan udbygges til 7.1 kanaler. 
DENON AVR-1912 / DALI ZENSOR 5/1/VOKAL/
SUB-E12F 5.1-SySTEM

pakkepris 11.493,-

annonCe
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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. Der er 14 dages 
fortrydelsesret på sms (se www.unwire.dk/fr). Du kan deltage max 3 gange pr. dag. Vinderne får direkte besked pr. sms.
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5 scener 6 aftener om ugen

Folk siger, at Jeppe drikker 
men de siger ikke, hvorfor 
Jeppe drikker. I Aarhus Teaters 
Jeppe på Bjerget mødes det bed-
ste fra tysk teater og de stærkeste 
danske traditioner, tilsat nykompo-
neret livemusik af mændene bag 

PowerSolo, Kim Kix & The Atomic 
Child. Holbergs komedie isce-
nesættes af den tyske Volksbühne 
instruktør, Milan Peschel.

Jeppe
bjerget

på



Der tages forbehold for trykfejl og ændringer fra leverandørernes side.

Læs mere om filmene på www.blockbuster.dk

Premierefilm
Tirsdag 3. januar
abernes Planet – Oprindelsen
Captain america – The First avenger
Tirsdag 10. januar
Colombiana
Horrible Bosses
Zookeeper – dyrenes Helt 
Tirsdag 17. januar
Bora Bora                       
Cowboys and aliens
Killer Elite
Flypaper (køb fra 14/2) 
Trespass
Tirsdag 24. januar
The debt (Køb fra 7/2) 
drive
Headhunterne
Midnight in Paris
Prom
Tirsdag 31. januar
arena
Bollevenner – Friends With Benefits
The double
Final destination 5
Huden jeg Bor i
reign Of assassins
ronal Barbaren
samme dag næste ÅrTR
U
Ec
ph
.c
om

Premiere 10/1

Premiere 3/1

Premiere 3/1


