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karameller med frugtsmag fra HarIBO

Så prøv vores fantastiske MAOAM produkter:  
Happy Fruttis er en drøm af blandede frugtkarameller, 
Kastanjer er lækker dragé i alle regnbuens farver, og 
ønsker du et blandet cirkus af disse, skal du blot vælge 
Mao Mix, hvori der er lidt af det hele. 

I perioden fra d. 6. februar til 6. maj 2012 kan du deltage 
i MAOAM konkurrencen, hvor du kan vinde en cirkus
oplevelse for hele familien hos Cirkus Benneweis.

Det koster alm. datatakst 
at deltage i konkurrencen.

er du tIl frugtkarameller?
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o emner kendetegner februar måned i bio-
grafen. Vinterferien, der sørger for et fami-

lievenligt udbud af film, og Oscaruddelingen, der 
præger resten af måneden med nominerede film, 
der får premiere på stribe. 

Heldigvis kan man frit vælge mellem sjap og gla-
mourøse filmstjerner eller, endnu bedre, kombi-
nere begge dele.

I den ene afdeling finder man ’Min søsters børn 
alene hjemme’, og vi kigger nærmere på den po-
pulære filmseries udvikling, som naturligvis ikke 
er månedens eneste børnevenlige tilbud i biograf-
en. Den bestøvlede kat fra Shrek-serien går solo 
med sin helt egen film, og raske piger og drenge 
kan opleve, hvordan en Star Wars-film ser ud på det 
store lærred. Alle film er aktuelle i skolernes vin-
terferie, og det er selvfølgelig ikke spor tilfældigt.

Det samme gør sig gældende for månedens 
Oscar-titler. ’The Artist’, ’Dame, Konge, Es, Spion’ 
og ’The Descendants’ har længe været på tale til 
nomineringer, og med nøje planlagte premiere-
datoer i februar er filmene aktuelle både før og 
efter selve prisuddelingen den 26. februar. 

Spørgsmålet er blot, om man kan nå dem alle, 
og hvis ikke vil årets største vindere stadig være 
aktuelle i marts. Favoritterne til verdens største 
filmpris kan man desuden læse meget mere om i 
vores Oscar-artikel, der også inkluderer en stem-
meseddel med alle nominerede.

Men februar drejer sig ikke kun om familievenlige 
vinterferiefilm og gyldne statuetter i høj kurs. 
Flere komedier, gysere, thrillere og actionfilm er 
også på programmet, og hvilke film, der handler 
om hvad, kan du som altid blive klogere på i dette 
magasin.

God fornøjelse - både med vinterferien, Oscarud-
delingen og alle de andre film!
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Use it like you hate it.

3,65” ridsebestandig skærm, IP67-certificeret og Android 2.3. IP67: Vejrbestandig og skal 
kunne klare nedsænket på 1 meters dybde i 30 minutter. Dertil kommer 100% støvsikret.

Heldigvis kan Galaxy Xcover overleve selv 
de mest aktive former for livsstil.

Fotograf: Mattias Fredriksson Sted: Leysin, Schweiz
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KLASSEFEST
pOpULÆR
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Niels Nørløvs komedie ’Klassefesten’ med Anders W. Berthelsen, Troels Lyby 
og Nicolaj Kopernikus i hovedrollerne er siden premieren i oktober 2011 blevet 
set af over 500.000 biografgængere. Dermed slår ’Klassefesten’ ikke bare det 
anmelderroste drama ’Dirch’, der var den bedst sælgende danske film sidste 
år med over 480.000 solgte billetter, men også andre danske storsælgere som 
’Alle for én’, ’Hævnen’, ’Blå Mænd’, ’Sorte Kugler’ og ’Solkongen’. En fortsæt-
telse synes uundgåelig, måske ’Brylluppet’?

kino.dk     februar 2012

Musikken i ’Skyfall’ (den 23. officielle James Bond-film) komponeres af Thomas New-
man, som dermed afløser briten David Arnold, der ellers har leveret musikken til alle 
Agent 007-film siden ’Tomorrow Never Dies’ (1997). Newman og instruktøren Sam 
Mendes har tidligere arbejdet sammen på ’American Beauty’, ’Road to Perdition’, 
’Jarhead’ og ’Revolutionary Road’. Newman står desuden bag mere end 60 andre 
filmkompositioner og har 10 Oscarnomineringer på sit imponerende CV. ’Skyfall’ får 
biografpremiere den 25. oktober. 

NyE JAMES BOND-TONER

Tim Burton, Robert Downey Jr. og et 
eviggyldigt eventyr lyder umiddelbart 
som en vindende film-cocktail. Warner 
Bros. må have tænkt det samme, for de 
forhandler lige nu om at få Burton om-
bord på en ny film om trædrengen Pinoc-
chio. Fokus i denne film skal ligge på Pi-
nocchios skaber Gepetto, og Downey Jr. 
er eftersigende interesseret i rollen som 
den ensomme mand, der brændende øn-
sker sig en søn og ender med at lave en 
levende trædukke.

Actionfilmen ’The Tomb’ om en fængselsingeniør, der havner 
i et af sine egne topsikrede fængsler, har haft et yderst tur-
bulent casting-forløb. Først skulle Bruce Willis spille hoved-
rollen, men han sprang fra. Så blev rollen tilbudt til Arnold 
Schwarzenegger, der i stedet valgte ’The Last Stand’ som sin 

første filmindspilning efter guvernørtjansen. Og nu er Sylve-
ster Stallone blevet hyret til hovedrollen. Heldigvis betyder 
det ikke, at Schwarzenegger er helt ude af projektet. The Ter-
minator har nemlig fået tilbudt at spille enten medfange eller 
optræde som skurk overfor Stallone.

ROBERT DOWNEy 
JR.I BURTONS 
'pINOCCHIO'?

SCHWARZENEGGER
I Ny 
STALLONE-
FILM?
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’Warm Bodies’ er titlen på en kommende teen-
ageromance a la ’Twilight’. Ligesom vampyrfæ-
nomenet bygger denne på en ungdomsroman, 
men de blodsugende vampyrer er her erstattet 
af kødædende zombier. Nicholas Hoult fra ’A 
Single Man’, Teresa Palmer fra ’I Am Number 
Four’ og garvede John Malkovich spiller de 
bærende roller i filmen om en ung mandlig zom-
bie, der forelsker sig i sit offer. ’Warm Bodies’ 
forventes at udkomme i august 2012. Det store 
spørgsmål er blot: Kan zombier være sexede?

SExEDE
ZOMBIER?

7FILMBUZZ

At engelske film får en dansk titel, er der intet nyt i - og ser 
man filmhistorien efter i sømmene, bydes der på sjove og 
gode, men også tåkrummende dårlige og misvisende oversæt-
telser af filmenes originale navne.

vI HAR FUNDET NOGLE EKSEMpLER:
SJOv MED RIM OG REMSER

- Ud at køre med de skøre (Cannonball Run, 1980)
- Ud at båtte med de flotte (King of the Mountain, 1981)
- Ind og brumme med de dumme (Doin' Time, 1985)

MED 'RØv' pÅ (ISÆR pOpULÆRT I 80'ERNE)

- Med røven i vandskorpen (Meatballs, 1979)
- Røven fuld af penge (Caddyshack, 1980) 
- Røven af 4. division (Stripes, 1981)
- Røvtur på 1. klasse (Planes, Trains and Automobiles 1987)  
- Hormoner, hængerøve og hårde bananer 
(Angus, Thongs and Perfect Snogging, 2008) 
 
DE ENDNU MERE pLATTE

- Sagen er bøf (Pumping Iron, 1977)
- Bankekød til slemme drenge (Every Which Way But Loose, 1978)
- Seje bøffer og hårde bananer (Any Which Way You Can, 1980)
- Abefest for viderekomne (Sixteen Candles, 1984)
- Du skyder, jeg smiler (Bird on a Wire, 1990)
- Koldt bly og varme øretæver (The Rookie, 1990) 
- Iskold terror på overtid (Sudden Death, 1995)
- Mød min ’måske’ kone (Just Go with It, 2011)
- Venskab med fryns (No Strings Attached, 2011)

DE GODE?

- Fars fede ferie (National Lampoon's Vacation, 1983)
- Ka’ du høre hvad jeg ser? (See No Evil, Hear No Evil, 1989)
- Kan du se hvad jeg sagde? (Another You, 1991) 

FRA ENGELSK TIL... JA, ENGELSK  

- Nico (Above the Law, 1988)
- Die Hard - Mega Hard (’Die Hard - With a Vengeance, 1995)
- Sex Games (Cruel Intentions, 1999) 
- The Streets of New York (The Basketball Diaries, 1995)

Fremtiden er heller ikke fri for danske oversættelser, og man 
kan fx i denne måned se ’Med livet som indsats’ (Man on a Led-
ge), og i marts har ’Kamæleonen’ (The Ides of March) premiere. 
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Elizabeth Taylor døde marts sidste år i en alder af 79. Nu, mindre end et 
år senere, er Hollywood snart klar med en storslået filmatisering af diva-
ens glamourøse samt turbulente liv. Det er The Weinstein Company, der 
skal producere filmen, og skandaleramte Lindsay Lohan og sexbomben 
Megan Fox er favoritter til at spille Taylor.

FILM MED 
RØv, RIM 
OG
BØF

LOHAN 
ELLER FOx 
SOM ELIZABETH TAyLOR?



en 34-årige britiske skuespiller Tom Hardy er ikke til at komme 
udenom i 2012. Ikke alene er han i denne måned aktuel i to film, 

men snart vil Hardy nå helt nye stjernehøjder med sin rolle som su-
perskurken Bane i den længe ventede tredje Batman-film, ’The Dark 
Knight Rises’.

Som enebarn af en forfatter og en kunstner voksede Hardy op i et 
kreativt miljø, og som 19-årig var han karismatisk nok til at vinde en 
modelkontrakt gennem en landsdækkende konkurrence. Hardy satse-
de dog aldrig rigtigt på modelkarrieren, men lod sig i stedet indmelde 
på det prestigefyldte Drama Center i London, hvor han fik undervis-
ning af Anthony Hopkins’ mentor. Kort efter sit første professionelle 
job i Steven Spielbergs miniserie ’Kammerater i krig’ (2001) droppede 
Hardy dog ud af studierne for at gå mere målrettet efter sine drømme. 

Derefter gik det hurtigt. Ridley Scott ansatte ham i en mindre rolle i 
krigsfilmen ’Black Hawk Dawn’ (2001), og kort derefter udfyldte han 
skurkerollen i science fiction-filmen ’Star Trek: Nemesis’ (2002). Men 
privatlivet sejlede for den unge Hardy, der måtte tage en kort pause 
væk fra opmærksomheden for at bekæmpe et stigende misbrug. 

I 2003 vendte Hardy tilbage til film, TV og de skrå brædder. Anerken-
delsen kom for alvor med en BAFTA-pris (den engelske Oscar) for rol-
len som voldelig, frustreret og sygdomsramt mand i BBC’s ’Stuart: A 
Life Backwards’ (2007), og han fortsatte med hårdkogte roller. Først 
i Guy Ritchies ’RocknRolla’ (2008) og dernæst som massiv voldspsy-
kopat i Nicolas Winding Refns ’Bronson’ (2008). Anmeldere elskede 
Hardys kamæleon-agtige præstation, Hollywood fik øjnene op for det 
rå potentiale, og i 2010 kom det store gennembrud endeligt med Chri-
stopher Nolans kæmpesucces ’Inception’.

M
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TOM
HARDy

FULDE NAvN edward thomas Hardy

FØDT 15. september, 1977

STED Hammersmith, london, england

HØJDE  178 cm 

GENNEMBRUDSROLLE Bronson (2008)

ÆGTESKABSSTATUS
gift med sarah ward (1999-2004), fik i 2008 sønnen louis 
thomas Hardy med den daværende kæreste rachael speed 
og er i dag forlovet med kollegaen Charlotte riley.

BONUS INFO
Har tidligere kæmpet med et alkohol- og kokainmisbrug, 
men har været afholdsmand siden 2003.

KOMMENDE FILM 
’the dark knight rises’ og  ’mad max: fury road’

FILMBUZZ

HOLD ØJE MED

KOMMENDE
STJERNE
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AKTUEL I ’Dame, Konge, Es, Spion’ side 22 og ’This Means War’ side 39
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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 vIDEOIND- 

 HOLD pÅ SITET SOM Fx:  

· Videointerviews med danske og
  udenlandske filmstjerner

· Eksklusive trailers og filmklip

· Indslag der går bag kameraet 
 på nye film

· Brugeranmeldelser

· Reportager fra gallapremierer

· interview med daniel
 radcliffe fra ’the 
 woman in Black’ 

·interview med asger 
 leth, instruktør af ’med 
 livet som indsats’ 

·interview med david 
 dencik fra ’dame, konge, 
 es, spion’

· interview med kim kold
 fra ’10 timer til paradis’

NyE OG SENESTE INDSLAG pÅ

AFSTEMNINGER
pÅ KINO.DK 
 

(9.064 deltagere stemte hver især på fem film ud fra listen med 50 kritikerroste og/eller populære titler). 

i løbet af februar kan du bl.a. stemme om, hvilke film og personer du tror, 

der vinder oscar-statuetter.

Der er hele tiden nye brugerafstemninger på www.kino.dk. I flere af disse har man 
mulighed for at vinde forskellige præmier, fx biografbilletter, merchandise og rejser. 

I januar afholdte kino.dk landets største filmafstemning om de bedste film i 2011. 
Mere end 9.000 deltog i afstemningen, og de har kåret sidste del af Harry Potter-
serien som årets bedste film med 41 % af stemmerne, efterfulgt af ’Dirch’ (31 %) og 
Oscarvinderen ’Kongens store tale’ (30 %). Herefter følger syv andre filmtitler, og 
først på 11. pladsen finder man ’Drive’ med 15 % af stemmerne.

LISTEN AF DE BEDSTE FILM 

I 2011 IFØLGE DANSKERNE 

SER SÅLEDES UD:

 1. Harry Potter 7 - del 2 (41 %)
 2. Dirch (31 %)
 3. Kongens store tale (30 %)
 4. Black Swan (28 %)
 5. Tintin: Enhjørningens hemmelighed (21 %)
 6. Sherlock Holmes 2: Skyggespillet (21 %)
 7. Pirates of the Caribbean 4 (20 %)
 8. The Twilight Saga: Breaking Dawn - del 1 (17 %)
 9. X-Men: First Class (16 %)
 10. Klassefesten (16 %)

se interview 
med daniel 

radcliffe lige 
nu på din mobil!

læs mere på 
side 11 

2.

3.

1.

kino.dk     februar 2012
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pREMIEREOvERSIGT

01-02
TESTAMENTET . . . . . . . . . . s 12
Dokumentar

02-02
ATTACK THE BLOCK . . s 12
Komedie / Gyser /
Science Fiction

DEN BESTØvLEDE KAT 

Animation / Familiefilm . . . . . s 14
LÆRKEvEJ - TIL 
DØDEN OS SKILLER . . s 16
Komedie / Drama

MIN SØSTERS BØRN
ALENE HJEMME . . . . . . . . . s 18
Familiefilm

CARNAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 20
Komedie / Drama

09-02
BIG MIRACLE . . . . . . . . . . . . s 20
Drama / Romantik

DAME, KONGE, ES, SpION 

Drama / Thriller  . . . . . . . . . . . . . s 21
STAR WARS: EpISODE 1
DEN USyNLIGE FJENDE  

Adventure / Science Fiction  22
MED LIvET SOM INDSATS 

Thriller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 24
THE ARTIST . . . . . . . . . . . . . . s 25
Komedie / Drama

THE WOMAN IN BLACK
Gyser  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 26

16-02
SAFE HOUSE . . . . . . . . . . . . . . . s 27
Action / Thriller

yOUNG ADULT . . . . . . . . . . . s 27
Komedie / Drama

THE DESCENDANTS . . s 28
Komedie / Drama

23-02
ABEpIGERNE . . . . . . . . . . . . . s 30
Drama / Teenagefilm

HAMILTON:  . . . . . . . . . . . . . . . s 30
I NATIONENS INTERESSE 
Action / Thriller

GHOST RIDER: SpIRIT 
OF vENGEANCE . . . . . . . . . . s 31
Action / Thriller / Adventure

JERNLADyEN . . . . . . . . . . . . s 32 
Drama

THE GREy
Action / Thriller ................ s 33
THIS MEANS WAR ..... s 34
Action / Komedie / RomantikBUZZ-O-METER

Giv din vurdering på kino.dk

82,36%

120 stemmer

Buzz-o-meteret er et udtryk for, hvor me-
get 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 gen-
nemsnit af stemmens placering og antal-
let af stemmer. Minimum 50 personer skal 
stemme, før der udregnes et Buzz-o-meter.

6 Den film skal jeg bare se!
5 Helt sikkert  - jeg glæder mig!
4 Hvorfor ikke, den ser god ud 
3 Jeg venter til den  
2 Ikke lige min kop te
1 Aldrig i livet!

COSMO FILM  PRÆSENTERER ”LÆRKEVEJ - TIL DØDEN OS SKILLER” SØS EGELIND  SØREN SPANNING  ANETTE STØVELBÆK  HENRIK PRIP  MIA LYHNE  CLAES BANG  BEBIANE IVALO KREUTZMANN  CHRISTIAN TAFDRUP  CLAUS RIIS ØSTERGAARD  LAURA DRASBÆK  SARAH-SOFIE BOUSSNINA  M.FL.
CHEF SMINKØR CHARLOTTE LAUSTSEN  CHEF KOSTUMIER RIKKE SIMONSEN  PRODUKTIONSLEDER KAREN BAUMBACH  SOUND DESIGN PETER SCHULTZ  KLIPPER ELIN PRÖJTS  KOMPONIST FLEMMING NORDKROG  PRODUCTION DESIGNER THOMAS BREMER  FOTOGRAF SØREN BAY, DFF 

EXECUTIVE PRODUCERE TOMAS HOSTRUP-LARSEN & RASMUS THORSEN  PRODUCER MIE ANDREASEN  MANUSKRIPT METTE HEENO  INSTRUKTION MOGENS HAGEDORN
PRODUCERET AF COSMO FILM MED STØTTE FRA DET DANSKE FILMINSTITUT V. MARKEDSORDNINGEN I SAMARBEJDE MED TV2 DANMARK & NORDISK FILM DISTRIBUTION 

SØS EGELIND   SØREN SPANNING   ANETTE STØVELBÆK   HENRIK PRIP   CHRISTIAN TAFDRUP  

en film af METTE HEENO, MIE ANDREASEN & MOGENS HAGEDORN facebook.com/laerkevej

THEMOVIE!

Lærkevej_poster_685x1015.indd   1 11/17/11   12:04 PM

  

STUDIOCANAL PRESENTS   A KARLA FILMS   PARADIS FILMS   KINOWELT  FILMPRODUKTION CO-PRODUCTION  WITH THE PARTICIPATION OF CANAL+ AND CINECINEMA   A WORKING TITLE PRODUCTION   

GARY OLDMAN   “TINKER TAILOR SOLDIER SPY”   KATHY BURKE  BENEDICT CUMBERBATCH   COLIN FIRTH   STEPHEN GRAHAM   TOM HARDY   CIARAÁN HINDS   JOHN HURT   TOBY JONES   SIMON McBURNEY   MARK STRONG

JOHN le CARRÉE   PETER MORGAN   DOUGLAS URBANSKI   DEBRA HAYWARD   LIZA CHASIN   OLIVIER COURSON   RON HALPERN

EXECUTIVE

PRODUCERS JOHN le CARRÉE   

BASED ON

THE NOVEL BYÉ BRIDGET O’CONNOR & PETER STRAUGHAN

SCREENPLAY

BYÉ 

 JINA JAY

CASTING 

BY JACQUELINE DURRAN

COSTUME 

DESIGNER HOYTE VAN HOYTEMA F.S.F., N.S.C.

DIRECTOR OF

PHOTOGRAPHY ALEXANDRA FERGUSON

CO-

PRODUCERMARIA DJURKOVIC

PRODUCTION 

DESIGNERALBERTO IGLESIAS

MUSIC

BY DINO JONSAÄTER SFKEDITOR

 TIM BEVAN   ERIC FELLNER   ROBYN SLOVO

PRODUCED 

BY TOMAS ALFREDSON

DIRECTED

BY

D ME KONGE ES SPION

BASERET PÅ JOHN le CARRÉs LEGENDARISKE SPIONTHRILLER
EN FILM AF TOMAS ALFREDSON

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

DKES_bioplakat_DK_A3.indd   1 19/10/11   15.45
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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 
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Idokumentarfilmen møder man Hen-
rik og hans bror, som begge fordriver 

tiden i det mørke Jylland med at vente på 
en større arv fra familien i Tyskland. Den 
lovede arv har omdannet de to brødres 
liv til et stillestående venteværelse, hvor 
tiden fordrives med stoffer, alkohol, ende-
løse diskussioner og drømmende forestil-
linger om tiden med den længe ventede 
arv i ryggen. Men løftet om penge resul-
terer i en sand krig i brødrenes familie, der 
bringer mange års svigt og mærkværdige 
hændelser frem i lyset.

Testamentet vandt prisen, DANISH:DOX, 
for bedste danske film på dokumentar-fe-
stivalen CPH:DOX, og filmen er instruktør 
Christian S. Jepsens første film i spille-
filmslængde. Han er uddannet på Den 
Danske Filmskole i 2007.

TESTAMENTET
ÉN FAMILIE - ÉN ARV

DOKUMENTAR

© doX:Bio

ORIGINAL TITEL
testamentet

INSTRUKTØR
Christian s. Jepsen
   
LAND danmark 

pRODUKTIONSÅR
2011

SpILLETID
84 minutter

pREMIERE

01-02

En bande teenagere er i færd med at overfalde en sygeplejerske på en øde gade i det sydlige London, 
da noget pludseligt falder ned fra himlen med et kæmpe brag. Braget giver sygeplejersken mulighed 

for at slippe væk, imens knægtene undersøger nedfaldsstedet. Til deres store rædsel finder drengene nogle 
mystiske rumvæsner, og det viser sig, at det første nedslag kun var en smagsprøve. Banden væbner sig nu til 
tænderne med sværd, knive, bat og fyrværkeri for at bekæmpe de uventede gæster.

’Attack the Block’ er Joe Cornishs spillefilmsdebut som instruktør, og han har tidligere været med til at skrive 
Steven Spielbergs ’Tintin: Enhjørningens hemmelighed’ (2011). Producenterne bag ’Attack the Block’ er ligele-
des kræfterne bag den britiske kultfilm ’Shaun of the Dead’ (2004), og filmen er da også allerede blevet yderst 
populær i England.

ATTACK THE BLOCK
INDRE By VS. DET yDRE RuM

KOMEDIE /  Gy-
SER / SCIENCE 
FICTION

© miraCle film

ORIGINAL TITEL
attack the Block

INSTRUKTØR
Joe Cornish

SKUESpILLERE
John Boyega, , nick frost
Jodie whittaker, alex esmail
   
LAND england/frankrig

pRODUKTIONSÅR 2011

SpILLETID 88 min.

pREMIERE

02-02

15



© 2008-2011 Take-Two Interactive Software, Inc.  Take-Two Interactive Software, Inc., 2K, 2K Games, and their respective logos are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc.  The Darkness is © 2011 Top Cow Productions, Inc. “The Darkness,” The Darkness logos, and the likeness of all featured characters 
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registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. 
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DOWNLOAD THE DEMO NOW
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Den Bestøvlede Kat, som vi kender fra Shrek-filmene, voksede op på et lille børnehjem sammen med sin 
gode ven Klumpe Dumpe, og de to venner fik lavet så meget ballade, at de begge havnede på listen over 

eftersøgte banditter. Nu, mange år senere, må den fredløse kat tage sin skæbne i egne poter og forsøge at 
stjæle den berømte gås, som lægger guldæg. Et kup der kan bane vej for et helt nyt liv, samt gøre ham til alle 
tiders mest berømte, bestøvlede helt. 

Eventyret om den bestøvlede kat blev udgivet af brødrene Grimm i starten af 1800-tallet, men har 
fransk oprindelse og er sandsynligvis forfattet af embedsmanden og forfatteren Charles Perrault 
tilbage i 1600-tallet. Netop denne bestøvlede kat optrådte første gang i ’Shrek 2’ (2004), og filmens 
instruktør Chris Miller stod også bag den tredje film i Shrek-trilogien, ’Shrek den tredje’, fra 2007. 
'Den bestøvlede kat' vises i 3D og 2D med dansk tale samt i 3D med engelsk tale.

sHrek-k at ten på egne poter

DEN BESTØvLEDE KAT 

ANIMATION/ 
FAMILIE-
FILM

ORIGINAL TITEL
puss in Boots

INSTRUKTØR
Chris miller

STEMMER
kristian Boland, Christiane 
schaumburg-müller, Jesper 
lohmann, sofie gråbøl, tom 
Jensen
   
LAND
usa 

pRODUKTIONSÅR
2011

SpILLETID
90 minutter

pREMIERE

02-02

© uip

kino.dk     februar 2012

se traileren lige 
nu på din mobil!

læs mere på 
side 11 

3D
i udValgte 
Biografer

7

nommineret 
til 1 oscar

79,7%

235 stemmer



vIND BIOGRAF-
OG GUF-BILLETTER
'LIKE' OS pÅ FACEBOOK OG 
DELTAG I KONKURRENCEN OM 
BIOGRAF- OG GUF-BILLETTER

5.955

Hver uge i februar sender vi en Facebook kino.dk-fan af-
sted i biografen med ledsager (2 x biografbilletter og 2 x 
gufbilletter). Vi trækker lod blandt alle, som har tilmeldt 
sig facebook.com/kino.dk. Vinderne får direkte besked på 
facebook væggen – så hold øje, om dit navn bliver tagget.scan koden 

og ”like” os

ANMELDELSER  pERSONLIGE ANBEFALINGER  DEBAT  KONKURRENCER  FILMNyHEDER  TRAILERS  KINO Tv  
AFSTEMNINGER  BIOGRAFBILLETTER  BIOGRAFOvERSIGT  SpILLETIDER  TOp 10-LISTER OG MEGET MERE 

DANMARKS STØRSTE FILMFÆLLESSKAB
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Iægte Desperate Housewives-stil fremstår husene på Lærkevej overordentlig nydelige med nyklippede li-
gusterhække, men bag den friserede overflade lurer mørke hemmeligheder. Da Elisabeth (Søs Egelind) 

pludselig kollapser til sin egen fest, afsløres hemmeligheder, der sætter hele vejen i bevægelse. Hermed er 
startskuddet givet til alt fra swinger-sex, familieopgør, organtyveri og ikke mindst afsløringer af hidtil ukendte 
sider af naboerne på Lærkevej.

’Lærkevej - Til døden os skiller’ er baseret på den populære TV-serie af samme navn, der efter amerikansk for-
billede blander drama og komik under genren dramedy. Søs Egelind, Christian Tafdrup, Laura Drasbæk, Anette 
Støvelbæk m.fl. vender tilbage i de velkendte roller fra serien. Af nye skuespillere på rollelisten finder man bl.a. 
Mia Lyhne og Claes Bang.

DEN POPuL æRE SERIE I SPILLEFILMSL æNGDE

 LÆRKEvEJ 
- TIL DØDEN 
 OS SKILLER

COSMO FILM  PRÆSENTERER ”LÆRKEVEJ - TIL DØDEN OS SKILLER” SØS EGELIND  SØREN SPANNING  ANETTE STØVELBÆK  HENRIK PRIP  MIA LYHNE  CLAES BANG  BEBIANE IVALO KREUTZMANN  CHRISTIAN TAFDRUP  CLAUS RIIS ØSTERGAARD  LAURA DRASBÆK  SARAH-SOFIE BOUSSNINA  M.FL.
CHEF SMINKØR CHARLOTTE LAUSTSEN  CHEF KOSTUMIER RIKKE SIMONSEN  PRODUKTIONSLEDER KAREN BAUMBACH  SOUND DESIGN PETER SCHULTZ  KLIPPER ELIN PRÖJTS  KOMPONIST FLEMMING NORDKROG  PRODUCTION DESIGNER THOMAS BREMER  FOTOGRAF SØREN BAY, DFF 

EXECUTIVE PRODUCERE TOMAS HOSTRUP-LARSEN & RASMUS THORSEN  PRODUCER MIE ANDREASEN  MANUSKRIPT METTE HEENO  INSTRUKTION MOGENS HAGEDORN
PRODUCERET AF COSMO FILM MED STØTTE FRA DET DANSKE FILMINSTITUT V. MARKEDSORDNINGEN I SAMARBEJDE MED TV2 DANMARK & NORDISK FILM DISTRIBUTION 

SØS EGELIND   SØREN SPANNING   ANETTE STØVELBÆK   HENRIK PRIP   CHRISTIAN TAFDRUP  

en film af METTE HEENO, MIE ANDREASEN & MOGENS HAGEDORN facebook.com/laerkevej

THEMOVIE!

Lærkevej_poster_685x1015.indd   1 11/17/11   12:04 PM

KOMEDIE / 
DRAMA

ORIGINAL TITEL
lærkevej - til døden os 
skiller

INSTRUKTØR 
mogens Hagedorn

SKUESpILLERE 
søs egelind, søren 
spanning, Henrik prip, 
anette støvelbæk, 
Christian tafdrup, 
mia lyhne, Claes Bang 

LAND 
danmark

pRODUKTIONSÅR 
2011

SpILLETID 
100 min.

pREMIERE 

02/02

© nordisk film / per arnesen

kino.dk     februar 2012

11

Se traileren lige 
nu på din mobil!

Læs mere på 
side 11

81,05%

501 stemmer
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Børnenes forældre er denne gang taget på ferie i New York, og det er op til Onkel Erik at tage ansvar for sine 
nevøer og niecer, eller i hvert fald forsøge på det. Alt ser dog ud til at gå fint - lige indtil Jan og Michael tager 

en lille køretur i fars nye sportsvogn… Mekanikerregningen bliver 30.000 kr., og børnene overtaler derfor Onkel 
til at åbne et hotel i deres eget hus. Hotellet bliver hurtigt fyldt, men ikke alle er lige nemme gæster at have på 
besøg. Og den skrappe fru Flinth er absolut ikke tilfreds med børnenes succesfulde hoteldrift!

Det er anden gang, Peter Mygind spiller Onkel Erik, og han går dermed i både Peter Gantzler og Axel Strøbyes 
fodspor som den uheldige morbror. ’Min søsters børn alene hjemme’ er femte film i seriens nye ombæring, der 
startede i 2001 med ’Min søsters børn’.

ONKEL ERIK OG CO. åBNER HOTEL

MIN SØSTERS 
BØRN ALENE 
HJEMME

LÆS MERE OM
MIN SØSTERS 
BØRN-SERIEN
pÅ SIDE 42

FAMILIEFILM

ORIGINAL TITEL
min søsters børn alene 
hjemme 

INSTRUKTØR
martin miehe-renard

SKUESpILLERE
peter mygind, mille dine-
sen, ditte Hansen, troels 
malling, louise mieritz, 
Brian lykke, Helle dolleris 

LAND
danmark

pRODUKTIONSÅR
2012

SpILLETID
90 minutter

pREMIERE

 02/02

© sf film

kino.dk     februar 2012

Se traileren lige 
nu på din mobil!

Læs mere på 
side 11

75,53%

134 stemmer
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DANMARKS STØRSTE FILMFÆLLESSKAB

Start på en af verdens bedste 3D 
uddannelser på TRUEMAX academy 
og kom godt igang med din kreativ karriere. 
Lær at lave effekter til reklamefilm, 
spil og film som bl.a. i Tintin og Transformers.

 

 
Se mere på truemax.com og tilmeld 
dig til infoaften den 9. februar.

90 % af eleverne får praktikplads og 
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I ’Carnage’ mødes to forældrepar (John C. Reilly, Jodie Foster, Kate Winslet og Christoph Waltz) for at diskutere en 
slåskamp mellem deres sønner. Men som tiden går, bliver de voksnes opførsel mere og mere barnlig, og i sidste 

ende udvikler mødet sig til det rene kaos.

’Carnage’ er en ny film af mesterinstruktøren Roman Polanski, som modtog en Oscar for ’Pianisten’ (2002), og som med 
’Carnage’ blander drama med sort komik. Instruktøren har denne gang skaffet fire karakterskuespillere i Kate Winslet 
(The Reader), Jodie Foster (Ondskabens øjne), Christoph Waltz (Inglourious Basterds) og John C. Reilly (The Aviator).

CARNAGE
Ny T KOMEDIE-DR AMA AF ROMAN POL ANSKI

KOMEDIE / 
DRAMA

© uip

ORIGINAL TITEL
Carnage

INSTRUKTØR
roman polanski

SKUESpILLERE
kate winslet, John C. reilly, 
Christoph waltz, Jodie foster
   
LAND frankrig / tyskland / 
polen / spanien 

pRODUKTIONSÅR 2011

SpILLETID 79 minutter

pREMIERE

02-02

kino.dk     februar 2012

TV-journalisten Adam Carlson (John Kra-
sinski) drager ud i den nordlige ødemark 

i Alaska - helt oppe ved polarcirklen - hvor tre 
hvaler er blevet fanget i isen, som hurtigt har 
formet sig omkring deres bosted. For at få 
dem fri ringer han til sin ekskæreste, Green-
peace-aktivisten Rachel Kramer (Drew Barry-
more), som nu forsøger at få politikerne til at 
sende et skib ud og bryde isen.

’Big Miracle’ er inspireret af en sand historie 
og ligger i fin tråd med tidens debat om kli-
maændringer. Drew Barrymore (Going the 
Distance) og John Krasinski (Away We Go) 
indtager filmens hovedroller, men i mindre 
roller ses Ted Danson fra ’Sams bar’, Kristen 
Bell fra ’Scream 4’ (2011) og Tim Blake Nelson 
fra ’O Brother, Where Art Thou?’ (2000). In-
struktøren Ken Kwapis stod også bag den ro-
mantiske komedie ’Han er bare ikke vild med 
dig’ (2009).

BIG MIRACLE
RED HVALERNE!

DRAMA / 
ROMANTIK

© uip

ORIGINAL TITEL
Big miracle

INSTRUKTØR ken kwapis

SKUESpILLERE
drew Barrymore, ted dan-
son, kristen Bell, tim Blake 
nelson, John krasinski 
   
LAND usa

pRODUKTIONSÅR 2012

SpILLETID 107 min.

pREMIERE

09-02

76,5%

55 stemmer

75,17%

50 stemmer



nommineret 
til 3 oscars

AKTUELLE FILM 21

U nder den kolde krig har en hemmelig afdeling af Den 
Britiske Efterretningstjeneste særligt ansvar for Eng-

lands sikkerhed. Da en fortrolig mission i Budapest går 
galt, afskediges chefen (John Hurt) og tager sin højre hånd, 
agenten George Smiley (Gary Oldman), med i faldet, imens 
der samtidig opstår mistanke om en forræder i den absolut 
inderste kreds af britiske agenter.  Men Smiley genansæt-
tes fortroligt og får til opgave at finde frem til en mulig dob-
beltagent, der har videregivet informationer til Sovjet og 
bragt nationen i fare.

Spioneksperten John le Carré udgav i 1974 romanen ’Dame, 
Konge, Es, Spion’, som fem år senere blev til miniserien 
'Muldvarpen' med Alec Guinness i rollen som George Smi-
ley. Den længe ventede filmversion har Gary Oldman i rol-
len som hårdtprøvet agent, og svenskeren Tomas Alfredson 
(Lad den rette komme ind) har instrueret. Rollelisten tæller 
desuden en lang række britiske karakterskuespillere samt 
en stor rolle til dansk/svenske David Dencik.

  

STUDIOCANAL PRESENTS   A KARLA FILMS   PARADIS FILMS   KINOWELT  FILMPRODUKTION CO-PRODUCTION  WITH THE PARTICIPATION OF CANAL+ AND CINECINEMA   A WORKING TITLE PRODUCTION   

GARY OLDMAN   “TINKER TAILOR SOLDIER SPY”   KATHY BURKE  BENEDICT CUMBERBATCH   COLIN FIRTH   STEPHEN GRAHAM   TOM HARDY   CIARAÁN HINDS   JOHN HURT   TOBY JONES   SIMON McBURNEY   MARK STRONG

JOHN le CARRÉE   PETER MORGAN   DOUGLAS URBANSKI   DEBRA HAYWARD   LIZA CHASIN   OLIVIER COURSON   RON HALPERN

EXECUTIVE

PRODUCERS JOHN le CARRÉE   

BASED ON

THE NOVEL BYÉ BRIDGET O’CONNOR & PETER STRAUGHAN

SCREENPLAY

BYÉ 

 JINA JAY

CASTING 

BY JACQUELINE DURRAN

COSTUME 

DESIGNER HOYTE VAN HOYTEMA F.S.F., N.S.C.

DIRECTOR OF

PHOTOGRAPHY ALEXANDRA FERGUSON

CO-

PRODUCERMARIA DJURKOVIC

PRODUCTION 

DESIGNERALBERTO IGLESIAS

MUSIC

BY DINO JONSAÄTER SFKEDITOR

 TIM BEVAN   ERIC FELLNER   ROBYN SLOVO

PRODUCED 

BY TOMAS ALFREDSON

DIRECTED

BY

D ME KONGE ES SPION

BASERET PÅ JOHN le CARRÉs LEGENDARISKE SPIONTHRILLER
EN FILM AF TOMAS ALFREDSON

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

DKES_bioplakat_DK_A3.indd   1 19/10/11   15.45

DAME,
KONGE,
ES, 
SpION
stol ikke på nogen. mistænk alle.

ORIGINAL TITEL 
tinker tailor soldier spy 

INSTRUKTØR 
tomas alfredson

SKUESpILLERE
gary oldman, John Hurt, Colin 
firth, mark strong, Benedict 
Cumberbatch, tom Hardy, david 
dencik, toby Jones, Ciarán Hinds

LAND 
england/frankrig/tyskland

pRODUKTIONSÅR 
2011

SpILLETID
127 minutter

pREMIERE 

09/02

DRAMA / THRILLER

11

se traileren lige 
nu på din mobil!

læs mere på 
side 11 

© sf film

kino.dk     februar 2012

88,86%

225
stemmer
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SE EN KLASSISK 
STAR WARS-SCENE 
pÅ SIDE 43

85,18%

1301
stemmer

kino.dk     februar 2012

Der hersker politisk tumult i galaksen. Handelsføderationen og den onde bagmand Darth Sidious vil over-
tage den fredlige planet Naboo. Derfor sendes de to Jedi-riddere Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) og Obi-Wan 

Kenobi (Ewan McGregor) til Føderationens hovedkvarter for at forhandle en fredsaftale, men de bliver angrebet 
og må sammen med deres nye følgesvend Jar Jar Binks flygte til planeten Tatooine. Her møder de drengen 
Anakin Skywalker (Jake Lloyd), som måske er nøglen til balance mellem de gode og de onde kræfter i universet.

’Den usynlige fjende’ er den første Star Wars-film i seriens kronologiske orden, og den første af de seks film, som 
får repremiere i 3D. Det er dog meningen, at alle episoder skal konverteres til 3D og udkomme i biograferne 
over en periode på seks år. Star Wars-skaberen, George Lucas, er selv inde over den tidskrævende konvertering. 

repremiere i 3d

 STAR WARS: 
 EpISODE I -   
 DEN USyNLIGE  
 FJENDE

ADvENTURE / 
SCIENCE 
FICTION

ORIGINAL TITEL 
star wars: episode i 
- the phantom menace

SKUESpILLERE 
ewan mcgregor, liam 
neeson, natalie portman, 
Jake lloyd, ian mcdiarmid, 
samuel l. Jackson, frank oz

LAND 
usa

pRODUKTIONSÅR
1999

SpILLETID 
136 min

pREMIERE 

09/02

© foX
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E

MED LIvET
SOM INDSATS

dansker Bag Holly wood-tHriller

ORIGINAL TITEL 
man on a ledge

INSTRUKTØR 
 asger leth

SKUESpILLERE
sam worthington, elizabeth 
Banks, Jamie Bell, ed Harris, 
edward Burns, anthony mackie, 
kyra sedgwick, genesis 
rodriguez

LAND 
usa

pRODUKTIONSÅR 
2012

SpILLETID
102 minutter

pREMIERE 

09/02

THRILLER

77,99%

61
stemmer

11

kino.dk     februar 2012

n ung mand (Sam Worthington) tjekker ind på et hotel, 
spiser et måltid på sit værelse og træder til sidst ud på 

afsatsen fra 21. etage, hvor han truer med at springe ned. 
Snart samler der sig en masse mennesker på gaden, politi 
og brandvæsen ankommer til stedet, men han vil kun tale 
med politipsykologen Lydia Mercer (Elizabeth Banks). Det 
viser sig, at han er en fange på flugt, og at han forsøger at 
bevise sin uskyld. Men er det hele bare et dække over et 
kup, som foregår på den anden side af gaden?

’Med livet som indsats’ er Asger Leths (søn af Jørgen Leth) 
første fiktionsspillefilm og en ægte Hollywood-thriller. 
Han instruerer bl.a. Avatar-stjernen Sam Worthington, 
Elizabeth Banks fra ’Zack and Miri Make a Porno’ (2008), 
Jamie Bell fra ’Tintin: Enhjørningens hemmelighed’ (2011) 
samt veteranen Ed Harris fra ’Et smukt sind’ (2001). Leth 
instruerede i øvrigt den prisvindende dokumentar ’Ghosts 
of Cité Soleil’ i 2006.

se traileren lige 
nu på din mobil!

læs mere på 
side 13 

© nordisk film



G eorge Valentin (Jean Dujardin) er stumfilmsti-
dens største Hollywood-stjerne. Han forelsker 

sig i danseren Peppy Miller (Bérénice Bejo), som han 
forsøger at få med i film trods modstand fra film-
selskabets chef, Al (John Goodman). Da Al to år se-
nere proklamerer, at han ikke længere vil producere 
stumfilm, men kun film med lyd, begynder det at gå 
ned ad bakke for Valentin. Før han har set sig om, har 
konen (Penelope Ann Miller) smidt ham på porten, 
og publikum vil nu hellere se Peppy end ham på det 
hvide lærred.

Stumfilmen ’The Artist’ er en komisk hyldest til 
filmkunsten, men formår også at fortælle en roman-
tisk og gribende historie om to mennesker, hvis liv 
forandres for altid. Konsekvenserne af lydens gen-
nembrud skildres også nostalgisk i de klassiske Hol-
lywood-film ’Sunset Boulevard’ (1950) og ’Singin’ in 
the Rain’ (1952). Jean Dujardin modtog en skuespil-
lerpris på filmfestivalen i Cannes.

THE
ARTIST
osC ar-nomineret stumfilm

ORIGINAL TITEL 
the artist 

INSTRUKTØR 
michel Hazanavicius

SKUESpILLERE
Jean dujardin, 
Bérénice Bejo, John goodman, 
James Cromwell, 
penelope ann millerHinds

LAND 
frankrig / Belgien

pRODUKTIONSÅR 
2011

SpILLETID
100 minutter

pREMIERE 

09/02

ROMANTIK / DRAMA / KOMEDIE

25AKTUELLE FILM

84,01%

79
stemmer

kino.dk     februar 2012

se traileren lige 
nu på din mobil!

læs mere på 
side 11 

© scanbox

nommineret 
til 10 oscars
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Den unge advokat Arthur Kipps (Daniel Radcliffe) bliver sendt fra London til en afsidesliggende landsby for 
at organisere en afdød kvindes papirer. Da han ankommer til byen, får Arthur ildevarslende meldinger fra 

indbyggerne, der har spærret deres børn inde for at beskytte dem mod en usynlig fjende. Noget er helt galt med 
det store, nu ubeboede dødsbo, og snart opdager han, at spøgelset af en sørgende kvinde søger hævn.

’The Woman in Black’ er både en roman af Susan Hill, et populært teaterstykke og en TV-film 
fra 1989. Nu er den første biograffilm klar, og i denne udgave spiller Daniel Radcliffe, som vi 
bedst kender som Harry Potter i den populære filmserie, hovedrollen. Ciarán Hinds er kendt 
fra ’There Will Be Blood’ (2007), og Janet McTeer var med i de to Kristian Levring-film ’The King 
is Alive’ (2000) og ’The Intended’ (2002).

GyS MED HARRy POT TER

THE WOMAN 
IN BLACK

GySER 

ORIGINAL TITEL
 the woman in Black

INSTRUKTØR
James watkins

SKUESpILLERE
daniel radcliffe, 
Ciarán Hinds, shaun dooley, 
Janet mcteer

LAND
storbritannien / Canada

pRODUKTIONSÅR
2012

SpILLETID
95 minutter

pREMIERE

 09/02

© sf film

Se traileren lige 
nu på din mobil!

Læs mere på 
side 11

83,66%

250 stemmer

15



Den unge og lidt uerfarne CIA-agent, Matt 
Weston (Ryan Reynolds), får til opgave at 

holde opsyn med en berygtet eks-agent, Tobin 
Frost (Denzel Washington), der efter et årti på 
flugt har meldt sig selv. Frost befinder sig i et 
hus, hvor CIA’s absolut vigtigste fanger tilba-
geholdes - et såkaldt ”safe house”. Som navnet 
påpeger, skulle dette sted være uigennemtræn-
geligt, men da bygningen pludseligt angribes af 
toptrænede snigmordere, må Weston flygte for 
at bringe Frost til et nyt, sikrere skjulested... 
ikke verdens nemmeste opgave!  

’Safe House’ er den svenske instruktør Daniel 
Espinosas (Snabba Cash) Hollywood-debut. For-
uden de to store navne i hovedrollerne byder fil-
men på en stærk rollebesætning med navne som 
Vera Farmiga (Up in the Air), Brendan Gleeson 
(In Bruges), Robert Patrick (Terminator 2: Dom-
medag) og Sam Shepard (Black Hawk Down).    

SAFE HOUSE
ryan re ynolds og denzel wasHington på flugt

M avis Gary (Charlize Theron) var i sine 
unge dage klassens populære pige, 

der havde det helt rigtige udseende og den 
perfekte kæreste. I sit knap så glamourøse 
voksenliv lever Mavis langt fra sin fødeby 
og tjener sine penge ved at skrive ung-
domsromaner. Efter en hård skilsmisse 
beslutter hun sig for at vende tilbage i håb 
om at genopleve sine velmagtsdage og få 
fingrene i ungdomskæresten (Patrick Wil-
son), der nu er lykkeligt gift. Hendes hjem-
komst bliver dog knapt så varmt modta-
get, som hun havde regnet med.

Som afdanket prom-queen ses Oscar-
vinderen Charlize Theron (Monster), og 
ekskæresten spilles af Patrick Wilson 
(Watchmen). ’Young Adult’ er instrueret 
af manden bag ’Thank You for Smoking’ 
(2005) og ’Up in the Air’ (2009) og ma-
nuskriptet er skrevet af Diablo Cody, der 
vandt en Oscar for ’Juno’ (2007).

yOUNG ADULT
CHARLIzE THERON JAGTER SIN uNGDOM

KOMEDIE /
DRAMA

© uip

ORIGINAL TITEL
young adult

INSTRUKTØR Jason reitman 

SKUESpILLERE
Charlize theron, patrick 
wilson, J.k. simmons, patton 
oswalt, elizabeth reaser
   
LAND usa

pRODUKTIONSÅR 2011

SpILLETID 94 min.

pREMIERE

16-02

ACTION / 
THRILLER

© uip

ORIGINAL TITEL safe House

INSTRUKTØR daniel espinosa

SKUESpILLERE
denzel washington, ryan 
reynolds, Vera farmiga, 
Brendan gleeson, 
robert patrick, sam shepard    
   
LAND usa, sydafrika 

pRODUKTIONSÅR 2012

SpILLETID 115 minutter

pREMIERE

16-02
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83,15%

57 stemmer
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73,25%

57 stemmer
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78,43%

143 stemmer

M att King (George Clooney) er en stenrig landejer bosat på Hawaii. Da hans kone ender i koma efter en båd-
ulykke, står han pludseligt tilbage som alenefar. Nu må den ellers fraværende familiefar lære sine to døtre 

bedre at kende og tage stilling til sin fortid samt omfavne sin fremtid. Midt i de dramatiske omstændigheder 
overvejer King desuden at sælge familiens land, som er nedarvet fra hawaiianske kongelige og missionærer. 

’The Descendants’ er instrueret af Alexander Payne, der ligeledes har stået bag andre skæve dramaer som den 
Oscar-nominerede ’About Schmidt’ (2002) og den Oscar-vindende ’Sideways’ (2004). George Clooney har mod-
taget en Golden Globe og en god mængde ros for sin rolle som patriark på afveje, og filmen er en decideret 
festivalfavorit, der desuden er nomineret til Oscars i flere top-kategorier.

GEORGE CLOONE y I OSC AR-NOMINERET DR AMA

THE 
DESCENDANTS

DRAMA / 
KOMEDIE

ORIGINAL TITEL
the descendants

INSTRUKTØR 
alexander payne
 
SKUESpILLERE 
george Clooney, shailene 
woodley, amara miller, 
Judy greer, matthew lillard, 
Beau Bridges, robert for-
ster, michael ontkean    
 
LAND usa

pRODUKTIONSÅR 
2011

SpILLETID 115 min.

pREMIERE: 

16/02

© fox

Se traileren lige 
nu på din mobil!

Læs mere på 
side 11
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nommineret 
til 5 oscars



Film © 2010 Miramax Film Corp. All Rights Reserved. Artwork & Packaging Design © 2011 Universal Studios. All Rights Reserved. 

SPÆNDENDE 
THRILLER MED 

JESPER 
CHRISTENSEN
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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

vIND 'THE DEBT' 
pÅ DvD!

Hvilken nationalitet 
er Jesper Christensen, 
som spiller med i 'the debt'?
G) ENGELSK   
H) SvENSK   
I) DANSK

Helen Mirren og Sam Worthington spiller hoved-
rollerne i ’The Debt’, den actionmættede fortæl-
ling om Rachel Singer, en tidligere Mossad-agent, 
der i en hemmelig israelsk mission var med til at 
pågribe en hårdkogt nazi krigsforbryder – kirur-
gen fra Birkenau – som endte med at blive dræbt i 
Østberlins gader. Her, mere end 30 år senere, duk-
ker han op igen, og Rachel må tilbage til Østeuropa 
for at grave sandheden frem.
 
I anledning af filmens release på DVD den 7. 
februar udlodder vi 10 x DVD.  Deltag i kon-
kurrencen ved at svare på nedenstående 
spørgsmål:

svaret skal 
være modtaget 

senest den 
2. marts

SEND EN SMS TIL 

1225 
MED ET AF 

FØLGENDE SVAR:

'kino G'

'kino H'

'kino I'

DELTAG
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mma (Mathilda Paradeiser) er den nye 
pige på rideskolen, som domineres af den 

konkurrencelystne Cassandra (Linda Molin), 
der er holdets anfører. Efter at have set hinan-
den an, opstår der et venskab og en tiltrækning, 
der både bringer de to piger sammen, og sam-
tidig gør dem til rivaler. Cassandra forsøger at 
gå et skridt videre i deres forhold, men Emma 
tøver, idet Cassandra har udløst en opvågnen 
(og en frygt for tab af kontrol) i hende, som hun 
i virkeligheden ikke havde ønsket. Hendes kon-
fliktfyldte følelser får kun yderligere næring, da 
hun ikke bliver udtaget til holdet.

’Abepigerne’ er en svensk film om ungdom, 
kontrol, spirende seksualitet og ambitioner. 
Instruktør Lisa Aschan er uddannet på Den 
Danske Filmskole, og ’Abepigerne’ er hendes 
spillefilmsdebut. Filmen modtog en special 
mention-pris på Berlins filmfestival i 2011, og 
på festivalen i Göteborg fik den to priser, bl.a. 
kritikerprisen.

ABEpIGERNE
SVENSK uNGDOMSDRAMA

kino.dk     februar 2012

E

Den svenske topspion Carl Hamilton 
(Mikael Persbrandt) har infiltreret en 

international organisation, som har stjålet 
en større mængde svenske GPS-styrede 
raketter. Men da organisationen pludseligt 
angribes af en ukendt gruppe lejesoldater, 
mister Hamilton det vigtige våben. Kort 
efter bliver en svensk våbenekspert kid-
nappet, og raketterne anvendes i et terror-
attentat på en somalisk fredspolitiker. Nu må 
Hamilton, der ellers havde planlagt at lægge 
karrieren på hylden, tage på en ny mission, 
der foruden at føre ham til Somalia, én gang 
for alle understreger Hamilton som en dræ-
bermaskine... i nationens interesse.

I rollen som Sveriges mesterspion ses Mi-
kael Persbrandt, der forrige år var aktuel i 
Susanne Biers Oscar-vindende ’Hævnen’ 
og for tiden står overfor et Hollywood-
gennembrud med en større rolle i Peter 
Jacksons ’Hobbitten: En uventet rejse’. Fil-
men om Hamilton bygger på den populære 
romanserie af Jan 
Guillou (Ondskab) 
og instrueres af 
danske Kathrine 
Windfeld (Flugten). 

HAMILTON:
I NATIONENS 
INTERESSE

DRAMA /
TEENAGEFILM

© miracle film

ORIGINAL TITEL
apflickorna

INSTRUKTØR lisa aschan

SKUESpILLERE
mathilda paradeiser,
linda molin, 
isabella lindqvist
   
LAND sverige

pRODUKTIONSÅR 2011

SpILLETID  83 min.

pREMIERE

23-02

ACTION / 
THRILLER

© sf film

ORIGINAL TITEL
i nationens intresse

INSTRUKTØR 
kathrine windfeld  

SKUESpILLERE
mikael persbrandt, david 
dencik, pernilla august 
   
LAND sverige

pRODUKTIONSÅR 2012

SpILLETID afventer

pREMIERE

23-02

SVERIGES SVAR På JAMES BOND
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ACTION/
THRILLER/ 
ADvENTURE

ORIGINAL TITEL 
ghost rider: 
spirit of Vengeance

INSTRUKTØR
mark neveldine, Brian taylor

SKUESpILLERE
nicolas Cage, Ciarán Hinds, 
Violante placido, idris elba, 
Christopher lambert

LAND
usa/forenede arabiske 
emirater

pRODUKTIONSÅR 2011

SpILLETID afventer

pREMIERE

23/02

© nordisk film

Stuntkøreren Johnny Blaze (Nicolas Cage) har solgt sin sjæl til selveste Satan, men lever efter sine 
seneste drabelige opgør et hemmeligt liv i Østeuropa. Superhelten - hvis hoved og motorcykel 

tranformeres til et flammehav, når han bruger sine superkræfter - kan dog ikke skjule sig længe, og han 
bliver snart inddraget i en kamp mod Djævlen, der forsøger at tage menneskelig form. Johnny Blaze har 
intet andet valg end at kick-starte sin motorcykel og atter svinge jernkæden.

Den første ’Ghost Rider’ fra 2007 var et solidt hit verden over med næsten 229 mio. dollars i indtjening. 
Fortsættelsen er instrueret af makkerparret bag Crank-filmene og actionfilmen ’Gamer’ (2009). Nicolas 
Cage spiller naturligvis det flammende kranie, Ciarán Hinds er Djævlen, og så er der comeback til den 
tidligere actionstjerne, Christopher Lambert. 

HelVedesry t teren sl år igen

GHOST RIDER: 
SpIRIT OF 
vENGEANCE

Se traileren lige 
nu på din mobil!

Læs mere på 
side 11

3D
i udValgte 
Biografer

85,78%

223 stemmer

kino.dk     februar 2012
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DRAMA

ORIGINAL TITEL 
the iron lady 

INSTRUKTØR
phyllida lloyd

SKUESpILLERE
meryl streep, 
Jim Broadbent, 
richard e. grant 

LAND
england / frankrig

pRODUKTIONSÅR 
2011

SpILLETID
105 min.

pREMIERE

23/02

© scanbox

Det biografiske drama ’Jernladyen’ handler om Margaret Thatchers liv. Thatcher var den 
første og eneste kvindelige premierminister i Storbritannien, og står den dag i dag 

som én af det 20. århundredes mest berygtede og magtfulde kvinder. Filmen følger 
Thatchers kamp om at komme helt til tops i en verden, der er domineret af mænd og 
tynget af klasseskel, men filmen byder også på et kig på Thatchers forhold til sin mand, 
samt den pris magt koster. 

Oscar-vinderen Meryl Streep har på trods af sine amerikanske aner fået lov til at spille én 
af Storbritanniens mest kendte kvinder og har allerede modtaget en Golden Globe for sin 
indsats samt en Oscar-nominering. Som Thatchers mand, Denis, ses Jim Broadbent (Moulin 
Rouge), og bag kameraet står Mamma Mia!-instruktøren Phyllida Lloyd.

Filmen er en del af Biografklub Danmarks program.

MERyL STREEP ER MARGARET THATCHER

JERN-
LADyEN

Se traileren lige 
nu på din mobil!

Læs mere på 
side 11
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83,14%

210 stemmer

kino.dk     februar 2012

Nommineret 
til 2 Oscars



ACTION /
THRILLER

ORIGINAL TITEL 
the grey

INSTRUKTØR
Joe Carnahan

SKUESpILLERE
liam neeson, 
dermot mulroney,
frank grillo

LAND
usa

pRODUKTIONSÅR 
2012

SpILLETID 
117 minutter

pREMIERE

23/02

© uip

Ottway (Liam Neeson) beskytter en oliebo-
ring i Alaska mod naturens vilde dyr, og da 

turen endelig går hjem, styrter flyet ned midt 
i ødemarken uden myndighedernes viden. Den 
overlevende gruppe må nu stå sammen imod 
kulden, frygten og ikke mindst flokke af ulve. 
Ottways kendskab til rovdyrene kommer hur-
tigt de nødstedte til hjælp, men er det nok til at 
overleve den desperate situation?

Thrilleren, der umiddelbart ser ud til at blande 
elementer fra film som ’Cliffhanger’ (1993), ’Ali-
ve’ (1993) og ’The Edge’ (1997), er instrueret af 
Joe Carnahan, som fik sit gennembrug med den 
hårdkogte ’Narc’ (2002), og som i 2010 iscene-
satte actionfilmen ’The A-Team’.

JAGET I øDEMARKEN

THE 
GREy

Se traileren lige 
nu på din mobil!

Læs mere på 
side 11
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ACTION / 
KOMEDIE / 
ROMANTIK

ORIGINAL TITEL 
this means war

INSTRUKTØR
mcg

SKUESpILLERE
reese witherspoon, 
Chris pine, tom Hardy, 
til schweiger 

LAND
usa

pRODUKTIONSÅR 
2012

SpILLETID 
afventer

pREMIERE

23/02

© foX

Den romantiske action-komedie ’This 
Means War’ handler om to toptrænede 

CIA-spioner (Chris Pine, Tom Hardy), der op-
dager, at de dater den samme kvinde (Reese 
Witherspoon). De to venner beslutter sig for 
at lade hende vælge blandt de to bejlere, og 
nu begynder en intens kamp om at vinde hen-
des hjerte. En kamp hvor alle kneb gælder.

I filmen ses Tom Hardy (Inception), der kæm-
per mod Chris Pine (Star Trek), mens den ru-
tinerede Reese Witherspoon er centrum for 
rivaliseringen. ’This Means War’ er instrueret 
af action-instruktøren McG, der også stod 
bag de to Charlie’s Angels-film og ’Termina-
tor Salvation’ (2009).

AKTUELLE FILM34

THIS MEANS 
WARto spioner - én pige

80,87%

62 stemmer

kino.dk     februar 2012

LÆS OM TOM 
HARDy pÅ
SIDE 8





GUIDE - OSCAR 201236 kino.dk     februar 2012

Den 84. 
Oscaruddeling 
løber i år af stablen 
natten mellem den 
26. og 27. feb. 
Vi klæder dig her-
med  på til årets 
største filmfest ...

AF STINE TEGLGAARD

CopyrigHts på alle Billeder af
osCars samt gamle sHows: a.m.p.a.s.
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The Artist
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ÅRETS vÆRT
Efter sidste års værtsfadæse med Anne Hathaway og James Franco 
har det i år været ekstra vigtigt at finde den helt rigtige værtsprofil. 
Desværre blev det mere indviklet end forventet. Eddie Murphy blev 
hyret som et dejligt friskt bud, men da showets producent, filmin-
struktøren Brett Ratner, bare få måneder før uddelingen kom i uføre 
og måtte træde tilbage, valgte den rapkæftede skuespiller at følge 
trop. Værtskrisen, der fulgte, varede dog ikke længe, da Oscar-vete-
ranen Billy Crystal lynhurtigt sprang til som erstatning.

Med otte tidligere shows på cv’et er Crystal opgaven mere end vær-
dig, og følger den modne komiker i sine egne fodspor, kan vi forven-
te old fashioned entertainment med masser af sang, dans og jokes 
inkorporeret i aktuelle filmscener.  
 
STORFAvORITTERNE
THE ARTIST

Årets absolutte Oscarfavorit er en sort/hvid fransk/belgisk 
stumfilm - ja du læste rigtigt! Filmen, der har begej-

stret publikum siden premieren på Cannes Film-
festival 2011, handler om en stumfilmstjernes 

kærlighedsliv samt karriere og dyster om 
hele ti statuetter. At denne film vinder i 

mindst én af de store kategorier, synes 
lige så sikkert som amen i kirken... 

og dog intet er helt sikkert, før ku-
verten er åbnet.

THE DESCENDANTS

George Clooney må siges at 
være årets mand med no-
mineringer for indsats både 
foran og bag kameraet. Han 
er indstillet for sit manuskript 
til ’Kamæleonen’ - en film han 

samtidig instruerer og medvir-
ker i - men det er med hovedrol-

len i dramaet ’The Descendants’, 
at Clooney ligner en værdig vin-

der. 

HUGO

Den eventyrlige film om en hjemløs dreng 
i Paris er ikke bare Martin Scorseses første 

familiefilm, men også årets topscorer med hele 
11 nomineringer. Det er syvende gang, Scorsese no-

mineres i kategorien Bedste instruktør, men ellers har 
flere af hans film været multi-nomineret - bl.a. ’The Aviator’ 

(2004) med lignende 11 nomineringer. Dog fik ’Gangs of New York’ 
(2002) ti nomineringer uden at få én eneste med hjem. 

War Horse

The Descendants

Hugo
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TENDENSERNE
pORTRÆTTERNES ÅR

Meryl Streep er Margaret Thatcher, Michelle Williams er Marilyn 
Monroe, Kenneth Branagh er Sir Laurence Olivier, og Brad Pitt 
er baseball-legenden Billy Beane. Akademiet har virkelig valgt at 
hylde portrætrollerne i år. Alligevel fik Leonardo DiCaprio ikke 
samme kærlighed at mærke for sin præstation som FBI-chef i Clint 
Eastwoods portrætfilm ’J. Edgar’. 

TUNGE INSTRUKTØRER

Michel Hazanavicius (The Artist) er kommet i yderst godt selskab 
i kategorien Bedste instruktør. Franskmanden er ikke bare oppe 
imod anmelderdarlingen Alexander Payne, men også filmlegen-
derne Woody Allen, Martin Scorsese og Terrence Malick. Skulle 
sidstnævnte vinde, bliver det spændende, om den sky instruktør 
magter at hente statuetten selv.
 

TERROR, RACEADSKILLELSE & FILMMAGI

Som altid reflekterer en god del af de nominerede film over større, 
relevante og amerikanske tematikker. I år er 60ernes raceadskil-
lelse i USA repræsenteret ved bestseller-filmatiseringen ’Nicevil-
le’, der har scoret fire nomineringer i betydningsfulde kategorier. 
Derudover har terrorangrebet på World Trade Center sneget sig 
ind på dagsordenen med bl.a. en Bedste film-nominering til ’Eks-
tremt højt og utrolig tæt på’, og sidst har Oscar-akademiet valgt 
at anerkende emner som mexicanske invandrere og finanskrisen 
med nomineringer til små titler som ’A Better Life’ og ’Margin 
Call’. Heldigvis kan man i år med storfavoritterne ’The Artist’ og 

’Hugo’ også ane et mindre mørkt tematisk møn-
ster. Begge film hylder på kreativ vis mediet 

og bliver på hver deres måde selv til tidløs 
filmmagi.

FORTSAT

Niceville

The Tree of LifeJernladyen

Midnight  in Paris
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ER DET I  ÅR?

Bliver det i år, at Brad Pitt løber med en Oscar for sin indebrændte 
præstation i ’Moneyball’? Eller kan karakterskuespiller og veteran 
Gary Oldman gennem sin første nominering vinde for rollen som 
underspillet spion i ’Dame, Konge, Es, Spion’? Og sidst, men ikke 
mindst, skal Meryl Streep med sin 17. nominering endelig op og 
hente sin tredje statuette for portrættet af Margaret Thatcher? 

INGEN DANSKE KANDIDATTER

Nicolas Winding Refns ’Drive’ er i år nomineret for bedste lydredi-
gering. Dermed fik den allerede kultdyrkede film ikke den hæder, 
som flere medier ellers havde spået. Ole Christian Madsens ’Su-
perClásico’ klarede heller ikke cuttet, selvom den var blandt de ni 
shortlistede ikke-engelsksprogede film.

FOR FARLIG TIL OSCAR

Oscar-akademiet er notorisk kendt for at foretrække film, der 
griber sit publikum uden at efterlade alt for dybe ar på sjælen. 
Derfor er det ikke overraskende, at der i år mangler et par ellers 

hyldede repræsentanter blandt de nominerede. Skuespillerne Mi-
chael Fassbender og Tilda Swinton, hvis præstationer i de barske 
film ’Shame’ og ’Hvad med Kevin?’ har høstet priser og ros verden 
over, men er blevet overset ved årets største prisuddeling. Sex-
afhængighed og fødselsdepression var åbenbart for følsomme 
emner til dette års akademi.

OvERRASKELSERNE

Nogle kandidater er bare mere oplagte end andre, og hvert Oscar-
år byder da også på en håndfuld overraskelser. I år valgte akade-
miet at nominere ’Ekstremt højt og utrolig tæt på’ i kategorien 
bedste film på trods af manglende opbakning fra såvel anmeldere, 
andre prisuddelinger og publikum. Samtidig har komedien ‘Brude-
piger’ overrasket med nomineringer for Bedste kvindelige birolle 
og Bedste manuskript, og på samme måde har den iranske ’Nader 
og Simin - en separation’ formået at snige sig ind i det ellers en-
gelsksprogede Bedste manuskript-felt.

Brudepiger

Shame

Moneyball

My Week with Marilyn

Ekstremt højt og 
utrolig tæt på
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FORTSAT

BEDSTE MANDLIGE 
BIROLLE

kenneth Branagh 
- My Week with Marilyn
Jonah Hill - Moneyball
nick nolte - Warrior
Christopher plummer - Beginners
max von sydow - Ekstremt højt 
og utrolig tæt på

BEDSTE 
ANIMATIONSFILM

a Cat in paris
Chico & rita
kung fu panda 2
den bestøvlede kat
rango

BEDSTE SANG

man or muppet - The Muppets 
real in rio - Rio

BEDSTE ORIGINALE
MANUSKRIpT

the artist - Michel Hazanavicius
Brudepiger - Annie Mumolo & 
Kristen Wiig
margin Call - J.C. Chandor
midnight in paris - Woody Allen
nader og simin - en separation 
- Asghar Farhadi

BEDSTE KORTFILM 
(ANIMATION)

dimanche/sunday 
the fantastic flying Books 

 of mr. morris lessmore 
la luna 
a morning stroll 
wild life

BEDSTE KORTE
DOKUMENTARFILM

the Barber of Birmingham: 
foot soldier of the Civil rights 
movement 
god is the Bigger elvis 
incident in new Baghdad 
saving face 
the tsunami and the Cherry 
Blossom

BEDSTE KORTFILM 
(LIvE ACTION)

pentecost 
raju 
the shore 
time freak 
tuba atlantic 

BEDSTE MAKEUp
albert nobbs 
Harry potter og dødsregalierne 
- del 2
Jernladyen 

BEDSTE MANUSKRIpT 
OvER FORLÆG

the descendants - Alexander 
Payne, Nat Faxon & Jim Rash
Hugo - John Logan
kamæleonen - George Clooney, 
Grant Heslov & Beau Willimon
moneyball - Steven Zaillian & 
Aaron Sorkin. Historie af Stan 
Chervin
dame, konge, es, spion 
- Bridget O’Connor & Peter 
Straughan

BEDSTE KvINDELIGE 
BIROLLE

Bérénice Bejo - The Artist
Jessica Chastain - Niceville
melissa mcCarthy - Brudepiger
Janet mcteer - Albert Nobbs
octavia spencer - Niceville

BEDSTE SCENOGRAFI

the artist  
Harry potter og dødsregalierne 
- del 2
Hugo 
midnight in paris 
war Horse

BEDSTE 
KOSTUMEDESIGN

anonymous - Lisy Christl
the artist - Mark Bridges
Hugo - Sandy Powell
Jane eyre - Michael O’Connor
w.e. - Arianne Phillips

BEDSTE 
LyDREDIGERING

drive 
the girl with the dragon tattoo 
Hugo 
transformers 3 
war Horse

BEDSTE LyDMIx

the girl with the dragon tattoo
Hugo
moneyball
transformers 3 
war Horse

   
BEDSTE 
FOTOGRAFERING

the artist - Guillaume Schiffman
the girl with the dragon tattoo 
- Jeff Cronenweth
Hugo - Robert Richardson
the tree of life 
- Emmanuel Lubezki
war Horse - Janusz Kaminski

BEDSTE UNDER-
LÆGNINGSMUSIK

tintin: enhjørningens 
hemmelighed - John Williams
the artist - Ludovic Bource
Hugo - Howard Shore
dame, konge, es, spion 
- Alberto Iglesias
war Horse - John Williams

BEDSTE vISUELLE 
EFFEKTER

Harry potter og dødsregalierne 
- del 2
Hugo
real steel
abernes planet: oprindelsen
transformers 3

BEDSTE 
DOKUMENTARFILM

Hell and Back again 
if a tree falls: a story of the 
earth
paradise lost 3: purgatory 
pina
undefeated

BEDSTE KLIpNING

the artist
the descendants
the girl with the dragon tattoo
Hugo
moneyball

BEDSTE 
UDENLANDSKE FILM

Bullhead - Belgien
footnote - Israel
in darkness - Polen
monsieur lazhar - Canada
nader og simin 
- en separation - Iran

BEDSTE MANDLIGE
SKUESpILLER

demián Bichir - A Better Life
george Clooney 
- The Descendants
Jean dujardin - The Artist
gary oldman 
- Dame, Konge, Es, Spion
Brad pitt - Moneyball

BEDSTE KvINDELIGE 
SKUESpILLER

glenn Close - Albert Nobbs
Viola davis - Niceville
rooney mara - The Girl with the 
Dragon Tattoo
meryl streep - Jernladyen
michelle williams 
- My Week with Marilyn

BEDSTE INSTRUKTØR 

the artist - Michel Hazanavicius
the descendants 
- Alexander Payne
Hugo - Martin Scorsese
midnight in paris - Woody Allen
the tree of life - Terrence Malick

BEDSTE FILM 

the artist
the descendants
ekstremt højt og utrolig tæt på 
niceville
Hugo
midnight in paris
moneyball
the tree of life
war Horse
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svaret skal 
være modtaget 

senest den 
4. marts

SEND EN SMS TIL 

1225 
MED ET AF 

FØLGENDE SVAR:
'kino D'

Hvis George Clooney

'kino E'
Hvis Richard Gere

'kino F'
Hvis John Travolta

DELTAG

Vi udlodder 3 x 2 
billetter til opsæt-
ningen af  ’Grease’ i 
Musikhuset Aarhus 
søndag 22. april kl. 15.
 
Deltag i konkurren-
cen ved at svare på:

Hvem spillede den mandlige 
hovedrolle i filmen ’grease’?
D) GEORGE CLOONEy  
E) RICHARD  GERE   
F)  JOHN TRAvOLTA

vIND 
BILLETTER 
TIL MUSICALEN 
'GREASE' I 
MUSIKHUSET 

KONKURRENCE

KONKURRENCE

KONKURRENCE

svaret skal 
være modtaget 

senest den 
26. februar

SEND EN SMS TIL 

1225 
MED ET AF 

FØLGENDE SVAR:
'kino A'
Hvis 8 stk

'kino B'
Hvis 9 stk

'kino C'
Hvis 10 stk

DELTAGvIND KATJES
SALLOS OG FRI-
BILLETTER TIL 
'JERNLADyEN'

Hvor mange katjes sallos lakrids 
bolsjer kan du finde i magasinet 
(Ekskl. på denne side og på 
Sallos annoncen)?  
A) 8   B) 9   C) 10

1. pRÆMIEN 

2 billetter og 20 poser Katjes Sallos

2. pRÆMIEN 

2 billetter og 10 poser Katjes Sallos

3. pRÆMIEN 

2 billetter og 5 poser Katjes Sallos

4.– 10. pRÆMIEN 2 billetter

Deltag i konkurrencen ved at svare 
på nedenstående spørgsmål:
 

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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FEM 
ÅRTIER 
MED MIN 
SØSTERS 
BØRN

1. generation (1966-1971)
Axel Strøbye spillede Onkel Erik, og Pusle Helmuth var spilop-

mageren Pusle i seriens første fire film, hvor også Dirch Passer dukkede op 
undervejs.

Min søsters børn (1966): En professor i børnepædagogik får til opgave 
at passe sin søsters ustyrlige børn og får hurtigt alle sine teorier sat på 
prøve.

Min søsters børn på bryllupsrejse (1967): Onkel Erik tager på bryl-
lupsrejse og opdager, at søsterens børn er blinde passagerer i parrets 
campingvogn.

Min søsters børn vælter byen (1968): Denne gang er det tante Alma, 
der må passe børneflokken. Desværre har Pusle lært at trylle og kom-
mer til at trylle Alma væk. 

Min søsters børn når de er værst (1971): I et virvar af misforståelser 
må Onkel Erik forsøge ikke bare at tage sig af børnene, men også af en 
smuglerbande.

2. generation (2001-2004)
30 år senere kom Onkel Erik og hans ustyrlige niecer og nevøer igen på ba-
nen - denne gang med Peter Gantzler som Onkel Erik og med Niels Olsen, 
Lotte Andersen og Neel Rønholt i andre store roller.

Min søsters børn (2001): Meget lig den første film fra 1966 fokuserer 
handlingen på Onkel Erik som børnepsykolog på glat bane.

Min søsters børn i sneen (2002): Far brækker benet, så Erik må tage 
med sine nevøer og niecer på skiferie til Norge.

Min søsters børn i Ægypten (2004): Ved et uheld ender Blop, Pusle, 
Jan, Michael og Amalie alene i Ægypten, men heldigvis er Fru Flinth med 
samme fly.

3. generation (2010 -)
Filmserien fra 2001 holdt en lille pause og fortsatte så i 2010 med et frisk 
hold skuespillere. Peter Mygind har her overtaget rollen som den uheldige 
onkel, og Mille Dinesen giver modspil som Fru Flinth.

Min søsters børn vælter Nordjylland (2010): Den gode morbror tager 
børnene med til Nordjylland for at prøve at leve, som man gjorde 
under Anden Verdenskrig. 

Min søsters børn alene hjemme (2011): Pusle og hendes søskende bliver 
passet af Onkel Erik og får overtalt ham til at opstarte et hotel i eget hjem.

FAMILIEKINO

FILM

FILM

FILM

min søsters børn har væltet byen, rullet i sneen, lagt 

nordjylland ned og nu er de alene hjemme! den dan-

ske familiefilm-serie om onkel erik og dennes ustyrlige 

nevøer og niecer startede helt tilbage i 1960erne og har 

i denne periode budt på tre forskellige hold foran og bag 

kameraet. Vi guider dig igennem de tre generationer.

kino.dk     februar 2012

FAM
ILIE
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FRA 
TEGNE-
BRÆT
TIL FILM 

FAMILIE-
BAROMETER
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 overraskelse i biografen. 

Jeg kan ses

af alle!

kun for

 de modige
DEN 

BESTØv-

LEDE KAT

Du kender ham 
allerede fra Shrek-
universet som sej og sværd-
sving-ende kat iført støvler, 
hat og masser af charme. Nu 
er Den bestøvlede kat gået 
solo i sin helt egen film - med 
dansk tale 
og også i 3D.

pREMIERE: 02-02.

MIN SØSTERS BØRN 

ALENE HJEMME

I seriens femte kapitel 
må Onkel Erik passe sine 
nevøer og niecer, mens 
forældrene er i New York. 
Selvfølgelig roder Pusle 
og Co. sig ud i 
masser af bal-
lade, og snart 
må den lille fa-
milie opstarte 
hoteldrift for 
viderekomne.

pREMIERE: 09-02.

A

7

når peter mygind i ’min søsters børn alene hjemme’ pludseligt havner i

en skraldespand, har det længe været planlagt fra filmskabernes side. 

Her kan du se, hvordan netop denne scene har udviklet sig fra tegne-

brættet til færdig film.

kino.dk     februar 2012
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01/03
HvIDSTENGRUppEN
Filmen skildrer en af besættelsestidens mest 
berømte illegale grupper, Hvidstengruppen, 
der i dag  mindes med en næsten mytisk glans. 
Gruppen beskæftigede sig med at modtage vå-
ben, ammunition og sprængstof fra engelske 
fly, men Gestapo kom efterhånden på sporet 
af medlemmernes virke. Den historiske, danske 
film er instrueret af Anne-Grethe Bjarup Riis.

EKSTREMT HØJT
OG UTROLIG TÆT pÅ 
THE DEvIL INSIDE

08/03
SHAME 
WE BOUGHT A ZOO
pROJECT x
JOHN CARTER

15/03
ONE FOR THE MONEy
HUGO
LE HAvRE
KAMÆLEONEN
FORTIDENS SKyGGE
JIRO DREAMS OF SUSHI

22/03
THE HUNGER GAMES
En af 2012's mest ventede film er baseret på Su-
zanne Collins’ ungdomsroman ’Dødsspillet’ om 
et fremtidigt samfund, der er delt op i 12 distrik-
ter. Det rige Capitol, der med hård hånd styrer 
alle distrikterne, afholder hvert år en turnering, 
hvor to deltagere fra hvert distrikt skal kæmpe 
for overlevelse. Fra Distrikt 12 kommer Katniss 
(Jennifer Lawrence), der er filmens hovedper-
son, og snart blandes drabelige kampe med 
kærlighed.

UNDERWORLD 4: AWAKENING
THE BEST ExOTIC 
MARIGOLD HOTEL
CONTRABAND

29/03
pIRATERNE
Animationsfilmen ’Piraterne’ handler om en 
flink sørøverkaptajn, der forsøger at vinde pri-
sen som Årets Pirat. ’Piraterne’ byder på clayma-
tion i stil med ’Walter og Trofast’, og det er da 
også de samme skabere, der står bag.

EN KONGELIG AFFÆRE
LOL - LAUGHING OUT LOUD
THE LORAx
WRATH OF THE TITANS
TA' MIG

pREMIEREFILM I MARTS

44 KOMMENDE FILMkino.dk     februar 2012



45

THE HUNGER GAMES
premiere: 22.03.12

THE AvENGERS 
premiere: 26.04.12

AMERICAN pIE:
REUNION
premiere: 05.04.12

pROMETHEUS
premiere: 31.05.12

premiere: 24.05.12
MEN IN BLACK 3

MEST vENTEDE - FORÅR 2012
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93,78%

2198 stemmer

92,57%

944 stemmer

89,73%

149 stemmer

90,05%

308 stemmer

89,99%

346 stemmer

1

2

4 5

3

MEST vENTEDE FILM pÅ KINO.DK FORÅR 2012 kino.dk     februar 2012

se traileren til 
'the Hunger 
games' lige 

nu på din mobil!
læs mere på 

side 11 



MÅNEDENS KLASSIKER: 

(1977)

STAR WARS: 
EpISODE Iv - A NEW HOpE

46 KLASSIKEREN

Handling
Det galaktiske Imperium med Darth Vader i spidsen har bygget en 
rumstation kaldet Dødsstjernen, der har et kraftigt nok våben til 
at ødelægge hele planeter. Men en gruppe rebeller kæmper imod 
overmagten. En af disse er Luke Skywalker (Mark Hamill), en bon-
dedreng der netop har lært, at han besidder Kraften og måske er 
nøglen til at besejre det onde Imperium.

Bag om filmen 
Science fiction-eventyret ’Star Wars: Episode IV - A New Hope’ blev 
et tilløbsstykke uden lige, da den havde premiere i 1977, og den var 
den bedst indtjenende film med 797,9 mio. dollars på verdensplan, 
indtil ’E.T.’ overgik den i 1982. Plotmæssigt havde instruktør og ska-
ber, George Lucas, lånt fra Akira Kurosawas samuraifilm ’Den skjulte 
fæstning’ (1958), myter som ’Beowulf’ og rumeventyret ’Jens Lyn’, 
men ’Star Wars’ formåede alligevel at kombinere forbilledernes ind-
hold til en ny og potent eventyrsaga.

første gang jeg så ...
Første gang jeg så ’Star Wars’ var jeg vel omkring seks-syv år. Fra 
dengang husker jeg bedst åbningssekvensen med den enorme Star 
Destroyer, som angriber rebelskibet, de to sjove robotter R2-D2 og 
C-3PO  og i højeste grad lyssværd-dysten mellem jedi-ridder Obi-
Wan Kenobi (Alec Guinness) og Darth Vader. Det var simpelthen for 
cool dengang. I dag ser de lidt sløve ud, men nostalgien holder i den 
grad filmen oppe blandt stjernerne.

den KlassisKe indVending
mod filmen 
Den klassiske indvending mod filmen er, at George Lucas er en 
frygtelig personinstruktør. Blandt Hollywoods dårligste. Og samta-
lerne mellem Mark Hamill og Carrie Fischer (Prinsesse Leia) er ofte 
decideret ringe. Men Harrison Fords kække Han Solo-karakter (og 
naturlige skuespiltalent) samt det velskrevne manuskript redder en 
stor del af det forsømte i land.

se den KlassisKe scene
Man kunne vælge samtlige 121 minutter, for filmen er fyldt med klas-
siske scener af filmhistorisk betydning. Men jeg har valgt, hvad der 
for mig er nøglescenen, ikke kun i denne film, men i hele Star Wars-
serien. Det er selvfølgelig duellen mellem Darth Vader og Obi-Wan 
Kenobi, der betyder enden på den handling, de nye prequels skil-
drer, og begyndelsen på den efterfølgende historie i de oprindelige 
film. Scenen er samlende for hele sagaen, da den endegyldigt under-
streger, at Luke må overtage, hvor Obi-Wan slipper.

i februar er der repremiere på
’star wars: episode i  - den usynlige 
fjende’ i 3d. den fortæller om 
begyndelsen på den seks film lange 
saga, men den regulært første 
star wars-film er nummer fire i 
serien og hedder ’a new Hope’. 
den er månedens klassiker.

daniel
Vælger
film

kino.dk     februar 2012

Se det 
klassiske klip
lige nu på din 
mobiL!

Læs mere
på side 11 

LÆS OM 
'STAR WARS: 
EpISODE I - 
DEN USyNLIGE 
FJENDE' 
pÅ SIDE 22
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GAMING / DvD / BLU-RAy / GADGETS / BØGER / KRyDSORD 

 +

KLASSEFESTEN
I bedste Tømmermænd i Vegas-stil kommer den succesrige danske 
komedie ’Klassefesten’ om tre gymnasiekammerater Niels (Nicolaj 
Kopernikus), Andreas (Anders W. Berthelsen) og Thomas (Troels 
Lyby), der bliver inviteret til det obligatoriske 25 års jubilæum. Egent-
lig har Niels og Andreas slet ikke lyst til at deltage, men Thomas er 
af en helt anden mening. Han har arrangeret alle tiders weekendtur 
med drinks, damer og dampbad! Spørgsmålet er, om de rent faktisk 
overlever det københavnske natteliv... og om de overhovedet når 
frem til klassefesten! 
udgiVelse 07/02

FRIGHT NIGHT
Colin farrell som sexet vampyr-
nabo i genindspilning af 80er-
gyser. 

udgiVelse 07/02

STRAW DOGS
remake af den kontroversielle 
dustin Hoffman-film med James 
marsden og kate Bosworth.

udgiVelse 07/02

CRAZy STUpID LOvE
ryan gosling skal undervise mid-
aldrende, nyligt separerede steve 
Carell i at blive en ægte scorekarl. 

udgiVelse 07/02

DE TRE MUSKETERER
mads mikkelsen er skurken ro-
chefort i den kulørte Hollywood-
film, der også har milla Jovovich 
og logan lerman på rollelisten.

udgiVelse 14/02

  1. Cowboys & Aliens

 2. Killer elite

 3. CAptAin AmeriCA: 
  the First Avenger

 4. Abernes plAnet: 
  oprindelsen 

 5. trespAss

 6. boArdwAlK empire sæson 1

 7. de sAtAns CheFer

 8. hArry potter 1-7 boKs

 9. ZooKeeper: dyrenes helt

 10. trAnsFormers 3

Top 10 
salg Blu-ray 
uge 4, 2012:

’Cowboys & Aliens’ © UIP
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BØGER 
DER BLIvER 
TIL FILM
I marts måned er der premiere på en række nye 
spillefilm baseret på bøger. Faktisk er der hele 
seks bogfilmatiseringer i vente, så hvis man skal 
kunne nå at være på forkant med filmene, skal 
man i gang nu.

EKSTREMT HØJT OG UTROLIGT TÆT pÅ

Jonathan Safran Foers (Alt bliver oplyst) anmelderroste roman 
skildres hovedsageligt gennem det følsomme sind hos den 9-årige 
vidunderdreng Oskar, der har mistet sin far under terrorangrebet 
den 9. september 2001. Oskar håndterer sin sorg og forvirring ved 
at kaste sig ud i et umuligt projekt. I sin fars skab har han nemlig 
fundet en mystisk nøgle, og snart sætter han sig for at finde den 
tilhørende lås mellem de i alt 17 mio. eksisterende låse i New York.

FILM: ekstremt højt og utroligt tæt på      pREMIERE: 01.03.

JOHN CARTER-SERIEN

Heltekarakteren John Carter er skabt af den amerikanske forfatter 
Edgar Rice Burroughs (der også stod bag Tarzan), men optræder 
både i Burroughs Barsoom-bogserie og i en senere Marvel-tegne-
serie. Historien foregår på Mars, og i bøgerne er der både fokus 
på den tidligere straffefange John Carter, marsprinsessen Dejah 
Thoris og sidenhen på deres børn.

FILM: John Carter   pREMIERE: 08.03.

THE INvENTION OF HUGO CABRET

Brian Selznicks prisvindende bog om den forældreløse Hugo ud-
kom i 2007 og har siden begejstret læsere med sin imponerende 
blanding af roman og tegneserie. Bogen byder på 284 billeder, 
tegnet af forfatteren, fordelt over 533 sider, der alle har en bane-
gård og en mystisk nøgle som omdrejningspunkt. ’The Invention 
of Hugo Cabret’ er endnu ikke oversat til dansk.

FILM: Hugo     pREMIERE: 15.03.

DØDSSpILLET

I et fremtidigt distrikt-opdelt USA underholdes befolkningen 
hvert år af et dødsensfarligt reality-program kaldet Dødsspillet. 
Her tvinges to børn fra hvert distrikt til at deltage i en decideret 
kamp for livet. Da lillesøsteren til den fattige teenagepige Kattua 
Everdeen bliver udvalgt, må Kattua tage hendes plads og deltage 
sammen med en dreng fra samme distrikt. Desværre får kun én 
lov til at overleve Dødsspillet. Suzanne Collins’ roman, der er den 
første i en trilogi, er blevet oversat til 26 sprog og er en regulær 
bestseller.

FILM: the Hunger games   pREMIERE: 22.03.

KINO.DK+kino.dk     februar 2012



Tilmeld dig Inside PS Vita nyhedsbrevet på dk.playstation.com/psvita 

Ultimativ håndholdt underholdning.

To analoge pindeKameraer på 
for- og bagside

Touchpanel 
på bagsiden

5” OLED 
berøringsskærm

Prøv PS vita! 
Besøg vores demo-tour. 

Se datoer på:

www.facebook.com/SonyPlayStationDanmark

Release d. 22. februar 2012

PS_Vita_DemoTour_Ann104x139_Kino_DK.indd   1 26/01/12   10.32

top 3 
gAming
uge 3, 2012:

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

LIvSLÆGENS BESØG

Den sande fortælling om den tyske idealist Johann Friedrich 
Struensee, der i 1768 blev livlæge for den sindssyge Christian 
den VII, for 4 år senere at blive henrettet for at have indledt et 
kærlighedsforhold til Dronning Caroline Mathilde. Per Olov En-
quists storsælger dækker ikke bare én af danmarkshistoriens 
mest kendte kærlighedsintriger, men giver også et indblik i et 
rige i omvæltning samt maler et billede af et intrigefyldt magtspil 
omkring enevælden.

FILM: en kongelig affære     pREMIERE: 29.03.

THE LORAx

Forfatteren Dr. Seuss er måske bedst kendt for børnebøgerne 
’The Cat in the Hat’, ’Horton Hears a Who!’ og ’How the Grinch 
Stole Christmas’, men hans ’The Lorax’ er også populær i USA og 
faktisk allerede en TV-film fra 1972. Hovedpersonen er en dreng, 
som i en forladt del af byen møder eneboeren Once-ler. Her får 
han fortalt historien om Lorax, et skovvæsen fra tiden hvor områ-
det var en frodig skov med træer og fantastiske væsner.

FILM: the lorax    pREMIERE: 29.03.
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FILMKRyDSORD

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. marts 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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Chess er et kærlighedsdrama 
fortalt med lidenskab og store 
musikalske øjeblikke. 
Instruktionen er lagt i hænderne 
på Sveriges førende musicamager, 
Staffan Aspegren, der er garant 
for en helt ny og underholdende 
version af Chess.

Premiere 30. marts 2012. 
Vi spiller også i Randers, Esbjerg 
og København. 

Læs mere på aarhusteater.dk

Brug TagReader              Brug ScanLife



VÆRDIKUPON
TIL NYE MEDLEMMER

Kuponen er gyldig til den 29/2-2012
Scannes først Scannes sidst

Denne værdikupon giver nye medlemmer ret til leje af:

ved samtidig oprettelse af medlemskab inkl. Blockbuster nyhedsbrev*

GRATIS
2 Premieref ilm i 2 døgn

*Kuponen er kun gyldig for nye medlemmer eller medlemmer der ikke har lejet film i en Blockbuster butik i 1 år. Filmene skal lejes på én gang ved oprettelse af medlemskab. Medlemskab er gratis. Husk gyldig legitimation. 
Tilmelding til Blockbusters nyhedsbrev er et krav for at benytte kuponen. Det kan til enhver tid afmeldes igen. Værdien af kuponen kan ikke udbetales kontant og kuponen kan ikke benyttes i forbindelse med andre tilbud.

Lej fx:

Premiere

7/2
Premiere

14/2 Premiere

21/2




