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karameller med frugtsmag fra HarIBO

…så vil du sikkert også være vild med vores 
MAOAM-karameller. Prøv en pose til hver film-
genre: Happy Fruttis til komedien, Kastanjer 
til den romantiske og MaoMix til familiefilm.

MAOAM med frugtsmag nydes bedst i mørket, 
i godt selskab og med en rigtig god film på 
det store filmlærred.  

Det koster alm. datatakst 
at deltage i konkurrencen.

HvIs du er tIl glade Og  
farverIge fIlm…
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endensen har naturligvis sin årsag. Stort an-
lagte kostumefilm er særligt dyre at produ-

cere, og enhver film, der ønsker at genskabe en 
historisk periode med troværdighed, skal have 
et utal af deltaljer på plads, før missionen lykkes. 
Når det til gengæld fungerer - og dele af publikum 
endda kan nikke genkendende til kaffestellet på 
lærredet - vil begejstringen ingen ende tage, og 
produktioner som ’Matador’, ’Kundskabens træ’, 
’Pelle Erobreren’, ’Den store badedag’, ’Flammen 
& Citronen’ m.fl. bliver straks hvermandseje.

Heldigvis har nutidens filmteknik gjort periode-
film en anelse mindre udfordrende at indspille 
(mange effekter kan løses digitalt), og i denne 
måned er der premiere på hele to historiske dan-
ske film. I sig selv en historisk begivenhed, hvilket 
vi også markerer med to forskellige magasin-
forsider.

Filmene er selvfølgelig ’Hvidstengruppen’, der 
foregår under 2. Verdenskrig, og ’En kongelig af-
fære’, der udfolder sig i de kongelige gemakker i 
1700-tallet - to titler der begge kunne have været 
årets største danske film, men som nu får biograf-
premiere med fire ugers mellemrum.

I dette magasin har vi derfor (sammen med film-
omtalerne af alle månedens premierefilm og alt 
det andet) kigget nærmere på den historiske dan-
ske films historie, og for afvekslingens skyld kan 
man også læse om tilblivelsen af modellervoks-
filmen ’Piraterne!’ samt den længe ventede ’The 
Hunger Games’.

Er man til historiske danske film (selv krydser jeg 
stadig fingre for en kommende filmatisering af 
’Kongens fald’), er marts måned ikke til at komme 
udenom. Er man ikke, er der ingen grund til for-
tvivlelse - der er stadig 20 andre premierefilm at 
vælge iblandt.
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Når en dansk film får biografpremiere, 
er emnet som regel komiske eller dramatiske 
hverdagsbegivenheder (eller Far til fire) og ikke 
nøje udvalgte passager fra Danmarkshistorien.

EN 
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soren@kino.dk 
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”medrivende som 

    bare fanden”M!


”en chick flick for mænd”

Filmmagasinet EKKO


“powerful, moving and brilliant”

Empire Magazine

TOM hardY         JOEL edgerton        NICK nolte

on demand leveres af

oscar®

nomineret
bEdsTE MaNdLIgE bIrOLLE
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Tim Burton og Johnny Depp kender efter-
hånden hinanden bedre end Gøg & Gokke, 
og duoen arbejder nu sammen for 8. gang 
siden den succesfulde start med ’Edward 
Scissorhands’ for 22 år siden.

Filmen hedder ‘Dark Shadows’, og det lig-
ner ikke overraskende en ny omgang go-
tisk underholdning i selskab med mærk-
værdige personager. Johnny Depp spiller 
vampyren Barnabas Collins, der støder på 
diverse uhyggelige væsner i sin hverdag.

PRINSESSE
DIANA PÅ FILM
Engelske Naomi Watts (J. Edgar) har 
netop underskrevet kontrakt på rol-
len som folkets Prinsesse Diana i en ny 
stor biografi. Filmen får titlen ’Caught 
in Flight’ og skal instrueres af Oliver 
Hirschbiegel (Der Untergang). Plottet i 
filmen figurerer omkring de sidste to år 
i Prinsesse Dianas liv og hendes søgen 
efter lykken og kærligheden.

’Talenttyven’ er en ny film, der handler om tidens vanvittige 
fokus på talent og talentløshed. Jonatan Spang, der er kendt 
som komiker og skuespiller i både teater, film og på TV, skal 
instruere og får dermed sin debut i instruktørstolen. Spang 
kommer dog også selv til at medvirke i filmen, men vil få 
hjælp af komiske talenter som Frank Hvam, Mille Dinesen, 
Birthe Neumann, Simon Jul og Nicolas Bro.

DE MEST 
ROMANTISkE
FILM

 1. Titanic (1997) 

 2. The Notebook (2004) 

 3. Pretty Woman (1990) 

 4. Dirty Dancing (1987) 

 5. Ghost (1990) 
 6.  Love Actually (2003) 

 7.  Gone With the WInd (1939) 

 8.  Moulin Rouge! (2001) 

 9.  Notting Hill (1999) 
 10. A Walk to Remember (2002) Antal stemmer: 3.327

JONAThAN SPANG 
vISER NyT TALENT

VAMPyREN 
JOhNNy 
DEPP

1

2

3

4

KINO.DK-
BRuGERNE 
hAR KÅRET: 
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Danske Nikolaj Coster-Waldau skal spille over-
for Tom Cruise i science fiction-filmen ’Obli-
vion’. Nikolaj Coster-Waldau får rollen som en 
hårdfør våbenekspert, der sammen med en 
soldat, spillet af Tom Cruise, tager kampen op 
imod fremmede rumvæsner.

Karate-knægten Jaden Smith skal igen 
spille overfor sin far Will. Far og søn har 
sluttet sig til M. Night Shyamalans nye-
ste projekt, science fiction-filmen ’After 
Earth’. Filmen handler om en ung dreng 
(Jaden Smith), der navigerer sig igen-
nem en post-apokalyptisk verden sam-
men med sin far (Will Smith). 

FAMILIEN 
SMITh 
I SCIENCE FICTION

COWAbuNGA! 
TuRTLES 
KOMMER IGEN
De fire pizza-elskende skildpadder med et talent 
for kampsport skal genoplives på det store lærred.
Filmen kommer ikke til at være en animationsfilm som 
’TMNT’ fra 2007, men derimod en live-action-film. Det er 
endnu hemmeligt, hvad plottet byder på, men mon ikke vi, 
foruden vores fire faste helte, kan forvente en god portion 
kung-fu og et gensyn med Shredder, April og Splinter.

Harry Potter-skuespillerinden Emma Watson 
har ikke haft de store problemer med at finde 
roller, siden serien sluttede i sommer. Der er 
virkelig rift om den unge skuespillerinde, og 
det betød også, at Guillermo del Toro (Pans La-
byrint), som længe har udtrykt et ønske om at 
få stjernen med i hans kommende film, måtte 
stå i kø. Men Guillermo har nu endelig sikret 
sig Emma Watson til rollen som Skønheden i 
sin filmatisering af den klassiske fortælling 
’Skønheden og Udyret’.

 1. Titanic (1997) 

 2. The Notebook (2004) 

 3. Pretty Woman (1990) 

 4. Dirty Dancing (1987) 

 5. Ghost (1990) 
 6.  Love Actually (2003) 

 7.  Gone With the WInd (1939) 

 8.  Moulin Rouge! (2001) 

 9.  Notting Hill (1999) 
 10. A Walk to Remember (2002) 

cRuISE 
OG cOSTER-
WALDAu

vAuGN OG WILSON SAMMEN 
Kombinationen af Vince Vaughn og Owen Wilson fungerede glimrende 
i ’Wedding Crashers’, så en genforening af de to stjerner ville ikke være 
af vejen. Nu skal vi forhåbentligt ikke vente så længe. Rygtet vil vide, at de 
skal spille sammen i filmen ’Interns’, som Vaughn selv har skrevet. Wilson 
og Vaughn spiller to midaldrende forretningsmænd, som pludselig bliver 
fyret pga. nedskæringer og starter en ny karrierevej som praktikanter

IGEN

ER SKØNhEDEN
SELv

EMMA
WATSON

FILMBuZZ kINO.Dk // MARTS 2012

 7



D i s t r i k t # 1 : LuKSuS
Sonere: Marvel, Glimmer

D i s t r i k t # 2 : STEN
Sonere: Cato, Clove

D i s t r i k t # 3 : TEKNIK
Sonere: ukendt pige, ukendt dreng

D i s t r i k t # 4 : FISKERI
Sonere: ukendt pige, ukendt dreng

D i s t r i k t # 5 : KRAFT
Sonere: Foxface, ukendt dreng

D i s t r i k t # 6 : TRANSPORT
Sonere: ukendt pige, ukendt dreng

D i s t r i k t # 7: TRÆ
Sonere: ukendt pige, ukendt dreng

D i s t r i k t # 8 : TEKSTIL
Sonere: ukendt pige, ukendt dreng

D i s t r i k t # 9 : KORN
Sonere: ukendt pige, ukendt dreng

D i s t r i k t # 1 0 : KvÆG
Sonere: ukendt pige, ukendt dreng

D i s t r i k t # 11 : LANDBRuG
Sonere: Thresh, Rue

D i s t r i k t # 1 2 : KuL
Sonere: katniss, Peeta

D i s t r i k t # 1 3 : ATOMvÅBEN 
(Distriktet eksistrer ikke længere. 
Det siges at være knust af Capitol)

7

1

3

2

10

6

11

9

8

4 5

12

13

FILMBuZZ

 LÆS MERE OM FILMEN På SIDE 29
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GuIDE TIL DISTRIkTERNE I PANEM

ThE
huNGER
GAMES -uNIVERSET

bAG OM

'The Hunger Games’ er baseret på Suzanne 
Collins’ bestseller og foregår i det fiktionelle 

land Panem, men hvad er dette egentligt for et 
univers? Vi guider dig gennem Panem og dets 12 
distriker.

Landet Panem eksisterer i en uvis tidsalder i 
fremtiden, efter sammenbruddet af den mo-
derne civilisation. Fysisk ligger det på det nord-
amerikanske kontinent. Capitol er hovedstaden 
i Panem, som bliver ledet af et diktatorisk styre 
med Præsident Snow i spidsen.

Panem er inddelt i 12 distrikter. Hvert distrikt står for 
en industri, som er styret af Capitol. Der er næsten 
ingen interaktion mellem de forskellige distrikter, 
og derfor er der også meget stor forskel i rigdom. Di-
strikter som 11 og 12 er langt fattigere end fx 1, 2 og 4.

Hvert år afholdes Dødspillet (The Hunger 
Games), hvor to unge deltagere (sonere) fra 
hvert distikt bliver udvalgt ved lodtrækning af 
Capitol til at dyste om at beholde livet.

I alt 24 deltager, og kun én overlever.

GuIDE TIL 'ThE huNGER GAMES'
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KOMMENDE STJERNE

ennifer Lawrence har med sine blot 21 
år formået at gøre sig selv til en af Hol-

lywoods absolut mest eftertragtede stjer-
nefrø. I en alder af 14 tog Jennifer en tur til 
New York for at aflægge prøver hos diverse 
casting- og modelbureauer. Der gik ikke læn-
ge, før en agent opsnusede hendes talent og 
overtalte hende til at blive i New York som-
meren over. 

Jennifer Lawrence debuterede på det store 
lærred i ’The Burning Plain’ (2008), hvor hun 
spillede overfor Charlize Theron og Kim Ba-
singer. Samme år fik hun også en rolle i indie-
filmen ’The Poker House’ sammen med Chloë 
Grace Moretz (Hugo). Snart opsnappede hun 
også en rolle i filmen ’The Devil You Know’ 
(2009), hvor hun spillede en yngre version af 
Rosamund Pikes karakter.

Men det var i 2010, da hun sikrede sig rollen 
som Ree Dolly i den anmelderroste ’Winter’s 
Bone’, at Jennifer for alvor fik sit gennembrud. 
Rollen resulterede også i en Oscar-nomine-
ring til den unge Jennifer for bedste kvinde-
lige hovedrolle. Hun var på dette tidspunkt 
den anden yngste til at modtage denne ære.

I løbet af 2011 har vi kunnet opleve Jennifer 
Lawrence i Jodie Fosters ’The Beaver’ og som 
mutanten Mystique i ’X-Men: First Class’. I 
denne måned er hun aktuel som Katniss Ever-
deen i filmen ’The Hunger Games’, som er fil-
matiseringen af den første bog i Suzanne Col-
lins’ populære roman-trilogi. Jennifer væltede 
mange andre håbefulde stjerner af pinden, da 
hun blev valgt til rollen, og fik dermed bevist, 
at hun absolut er en stjerne, der er værd at 
holde øje med.

J  

F ulDe navn Jennifer Shrader Lawrence

F Ø D t  15. august 1990

steD Louisville, kentucky, uSA 

HØJDe 170 cm

G e n n e M B r u D s rO l l e ‘Winter’s bone’ (2010)

Dat e r  Nicolas hoult (X-Men: First Class)

BOnusinFO Lærte at flå egern, kløve brænde   
og slås til sin rolle i ’Winter’s bone’

kO M M e n D e F i l M  ’The hunger Games’ og   
’The Silver Linings Playbook’

JENNIFER LAWRENcE
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– FULDEND DIN INDRETNING MED GOD LYD
LÆKKER LYD TIL ALLE

SE HI-FI KLUBBENS NYE  

MINIKATALOG INDE I BLADET
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Kino.dk, Danmarks største filmfællesskab, lan-
cerer nu en video-on-demand-tjeneste (VOD) i 
samarbejde med YouSee, og vi kan dermed til-
byde film på flere platforme.

I forvejen sælger kino.dk næsten 35 % af billet-
terne til danske biografer, og med tilføjelsen af 
VOD kan brugerne nu vælge mellem en tur i bio-
grafen eller en film hjemme i sofaen.

VOD på kino.dk bliver et selvstændigt univers, 
hvor alle med en internetopkobling kan se film 
når som helst og hvor som helst.

Læs mere video-on-demand og de mange nye 
filmtitler, der tilbydes i tjenesten, på side 68.

Ny BIOGRAF PÅ Kino.dk kan byde velkommen til biograf nr. 30, 
nu hvor Ishøj Bio er blevet nyeste medlem af fa-
milien. Biografen ligger i forbindelse med Ishøj 
Kultur Café, og der er tre sale med plads til hen-
holdsvis 96, 42 og 438 personer. 

Ishøj Bio er blevet  digitaliseret,  
har Dolby Digital Surround Sound og kan vise 
film i 3D. Biografen fokuserer på  specielle pro-
grammer som Babybio og Hyggebio for pensio-
nister og efterlønsmodtagere.

kINO.Dk // MARTS 2012 AKTuELLE FILM
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NyE OG SENESTE INDSLAG PÅ

NyT På WWW.kINO.DkVideo-on-
demand 

på kino.dk

- brugeranmeldelser 
 af ’This Means War’

- Gallapremiere på
 ’hvidstengruppen’

- Interview med instruktør 
 Anne-Grethe bjarup Riis om 
 ’hvidstengruppen’

- Interview med holdet bag
 ’John Carter’ 

- Gallapremiere på ’hamilton: 
 I nationens interesse’

- Filmfolk om Oscar 2012

Se interview Anne-
Grethe bjarup Riis 
nu på din mobil!

Læs mere på side 12

kINO.Dk // MARTS 2012 KINO.DK
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S H A M E
M I C H A E L  F A S S B E N D E R C A R E Y  M U L L I G A N

E N  F I L M  A F  S T E V E  M c Q U E E N

I  B I O G R A F E R N E  F R A  D .  8 .  M A R T S

W W W . S H A M E - F I L M E N . D K
W W W . F A C E B O O K . D K / S H A M E F I L M E N

“ F A S C I N E R E R  O G  P R O V O K E R E R ”
KIM SKOTTE, POLITIKEN

VINDER AF
BEDSTE MANDLIGE

HOVEDROLLE
British Independent Film Awards

VINDER AF
FIPRESCI-PRISEN

BEDSTE FILM
Venedig Int. Film Festival

VINDER AF
BEDSTE MANDLIGE

HOVEDROLLE
Venedig Int. Film Festival

208x278_shame.indd   1 23/02/12   16.50
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QR-KODER

SE TRAILERS
PÅ DIN MOBIL:

Du kan se trailers til udvalgte film i 
magasinet på din mobil. Når du ser 
en QR-kode som nedenstående i en 
film-omtale kan du scanne koden, og 
se filmens trailer på din mobiltelefon. 
Hold derfor øje med QR-koderne.

KODEFORKLARING
SE TRAILER PÅ DIN MOBIL

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

82,36%
120 stemmer

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 stem-
mens placering og antallet af stemmer. Minimum 50 per-
soner skal stemme, før der udregnes et Buzz-o-meter.

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!

b
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PREMIEREOvERSIGT

01-03
hvIDSTENGRuPPEN . . . . . . . . . . . . . . . . s 14
Drama

EKSTREMT hØJT 
OG uTROLIG TÆT PÅ . . . . . . . . . . . . . . . s 15
Drama

ThE DEvIL INSIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . s 16
Gyser/Thriller

08-03
PROJEcT X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 17
Komedie

ShAME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 18
Drama

JOhN cARTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 20
Adventure / Action

15-03
ThE GREy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 21
Action / Thriller

MIRAKLET I LE hAvRE . . . . . . . . . . . s 21
Drama /Komedie

KAMÆLEONEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 24
Drama / Thriller

huGO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 25
Adventure / Familiefilm

FORTIDENS SKyGGE . . . . . . . . . . . . . . . s 26
Thriller

JIRO DREAMS OF SuShI . . . . . . . . s 27
Dokumentar

cONTRABAND. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 28
Action / Thriller

22-03
ThE huNGER GAMES . . . . . . . . . . . . . . . . s 29
Science fiction / Action / Teenagefilm

ThE BEST EXOTIc 
MARIGOLD hOTEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 30
Komedie / Drama

uNDERWORLD 4: 
AWAKENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 47
Action / Gyser

29-03
TA' MIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 47
Komedie / Teenagefilm

EN KONGELIG AFFÆRE . . . . . . . . . . . s 48
Drama / Romantik

LORAX: 
SKOvENS BESKyTTER . . . . . . . . . . . . . s 49
Animation / Familiefilm

LILLE SPEJL PÅ vÆGGEN . . . . . . s 50
Familiefilm / Adventure

PIRATERNE! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 51
Familiefilm / Adventure

WRATh OF ThE TITANS . . . . . . . . . . s 52
Action / Adventure

PREMIEREOvERSIGT
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hvIDSTEN-
GRuPPEN

anmark, 1940. Tyskerne har besat landet, og 
den danske regering forsøger at tale sit folk 

fra at gøre oprør eller bedrive modstandskamp. Tre 
år senere bliver kroejer Marius Fiil (Jens Jørn Spot-
tag) kontaktet af modstandskæmpere, der ønsker, 
at han tager del i deres ulovlige virke. Familien Fiil 
og deres nærmeste venner danner Hvidstengrup-
pen, der modtager våben, ammunition og spræng-
stof nedkastet fra engelske fly. Men da regeringen 
træder af, og tyskerne indfører dødsstraf for sabo-
tage og modstandsarbejde, bliver det virkelig alvor 
for gruppen.

’Hvidstengruppen’ er Anne-Grethe Bjarup Riis’ de-
but som spillefilmsinstruktør og har Anders Refn 
som teknisk instruktør. I hovedrollerne ses bl.a. 
Jens Jørn Spottag (Drømmen), Bodil Jørgensen 
(Idioterne) og Bjarne Henriksen (Let’s Get Lost). 
Filmen er baseret på virkelige hændelser fra be-
sættelsestiden og omhandler en af de mest kendte 
modstandsgrupper i Danmark.

D

Pr e M i e r e

01/03
DRAMA

O r i G i n a l t i t e l hvidstengruppen

i n s t ru k t Ø r  Anne-Grethe bjarup Riis

C e n s u r  11 år     l a n D Danmark, 2012

s Pi l l e t i D 122 minutter

s k u e s Pi l l e r e Jens Jørn Spottag, 
bodil Jørgensen, Thomas Ernst, Marie 
bach hansen, Laura Winther Møller, 
Anne Louise hassing, Jesper Asholt, 
bjarne henriksen, Jesper Riefensthal    
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Se traileren lige
nu på din mobil!
Læs mere på side 12

hISTORIEN OM 
DEN DANSkE 
MODSTANDSGRuPPE 

LÆS MERE OM 
DANSkE hISTORISkE 
FILM På SIDE 54

89,7%
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EKSTREMT hØJT 
OG uTROLIG
TÆT PÅ

JONAThAN 
SAFRAN FOER På 
DET STORE LÆRRED

en 11-årige Oskar mistede sin far under ter-
rorangrebet den 11. september 2001. Da den 

intelligente, men også sarte dreng finder en gåde-
fuld nøgle, som han mener, vil kunne kaste lys over 
sin fars død, begiver Oskar sig ud på en hemmelig 
søgen i New York. På sin rejse møder han et broget 
udvalg af mennesker, der alle hjælper ham med at 
komme sig over det hjerteskærende tab.

’Ekstremt højt og utrolig tæt på’ er filmatiseringen 
af Jonathan Safran Foers roste roman af samme 
navn. På rollelisten ses rutinerede Tom Hanks og 
Sandra Bullock, mens den unge Thomas Horn har 
sin skuespillerdebut som Oskar. Filmen er instru-
eret af Stephen Daldry, der ligeledes stod bag ka-
meraet på de prisvindende film ’Billy Elliot’ (2000) 
og ’The Hours’ (2002).

D

Pr e M i e r e

01/03
DRAMA

O r i G i n a l t i t e l   
Extremely Loud and Incredibly Close

i n s t r u k t Ø r  Stephen Daldry

l a n D uSA, 2011

s Pi l l e t i D 129 minutter

s k u e s Pi l l e r e 
Thomas horn, Tom hanks, 
Max von Sydow, Sandra bullock, 
Viola Davis, Jeffrey Wright   
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85,9%
182
stemmer
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ThE
DEvIL 
INSIDE

1989 modtager politiet et nødopkald fra 
Maria Rossi (Suzan Crowley), hvor hun til-

står at have brutalt dræbt tre personer. Mange år 
efter forsøger hendes datter Isabella (Fernanda 
Andrade) at finde frem til sandheden om, hvad 
der skete den aften. Isabella søger hjælp hos to 
unge eksorcister, der finder frem til fire magt-
fulde dæmoner. 

’The Devil Inside’ har et dokumentarisk look i stil 
med andre gysere som ’The Blair Witch Project’ 
(1999) og Paranormal Activity-filmene. 
Filmen åbnede på førstepladsen i USA og blev 
derved endnu et eksempel på genrens pondus 
ved billetlugerne.

I

Pr e M i e r e

01/03
GySER / 
ThRILLER

O r i G i n a l t i t e l The Devil Inside

i n s t ru k t Ø r  William brent bell

l a n D uSA, 2011

s Pi l l e t i D 83 minutter

s k u e s Pi l l e r e 
Fernanda Andrade, 
Simon Quarterman, 
Suzan Crowley
 
C e n s u r 15 år

©
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DJÆVELSkAb 
OG EkSORCISME

75,1%
165 

stemmer
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PROJEcT X

re anonyme high school-elever ønsker at bli-
ve husket som noget særligt ved at arran-

gere en fest, som ingen nogensinde vil glemme. 
Rygterne om festen spredes hurtigt, besøgstallet 
stiger, og arrangementet udvikler sig pludse-
lig til en alt for vild aften, der efterlader de tre 
drenge som legender. 

’Project X’ er instrueret af spillefilmsdebutanten 
Nima Nourizadeh, der tidligere har lavet musik-
videoer for bl.a. Lily Allen og Mark Ronson. Rol-
lelisten består af et kuld nye talenter, der fik de-
res roller via en landsdækkende talentjagt. Todd 
Phillips, der instruerede blockbuster-succeserne 
’Tømmermænd i Vegas’ (2010) og ’Tømmer-
mænd i Thailand’ (2011), har produceret filmen.

T

Pr e M i e r e

08/03
KOMEDIE

O r i G i n a l t i t e l Project X

i n s t r u k t Ø r  Nima Nourizadeh

l a n D uSA, 2011

s Pi l l e t i D 88 minutter

s k u e s Pi l l e r e 
Thomas Mann, Oliver Cooper, 
Jonathan Daniel brown

C e n s u r 15 år 
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74,4%
65 
stemmer

TøMMERMÆND I TEENAGE-LAND
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ShAME

ichael Fassbender spiller Brandon Sullivan, 
en newyorker i 30erne, som kæmper med 

sex-afhængighed. Hans søster Sissy (Carey Mul-
ligan) ønsker at hjælpe ham med problemet og 
flytter derfor ind på ubestemt tid. Men på trods 
af søsterens gode intentioner, fortsætter Bran-
dons problem med at vokse i galoperende fart.

Steve McQueen instruerer igen Michael Fass-
bender (X-Men: First Class), efter de to arbejdede 
sammen på filmen ’Hunger’ (2008). ’Shame’ har 
fået meget omtale på grund af filmens eksplicitte 
sexscener, hvor især en scene med en nøgen Mi-
chael Fassbender har vakt opmærksomhed. Mi-
chael Fassbender var både nomineret til en BAFTA 
og en Golden Globe for sin præstation.

M

Pr e M i e r e

08/03
DRAMA

O r i G i n a l t i t e l Shame

i n s t ru k t Ø r  Steve McQueen

l a n D Storbritannien, 2011

s Pi l l e t i D 101 minutter

s k u e s Pi l l e r e 
Michael Fassbender,
Carey Mulligan, 
James badge Dale

C e n s u r  15 år
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FASSbENDER 
hELT AFkLÆDT

82%
85 
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en amerikanske borgerkrigsveteran John Car-
ter (Taylor Kitsch) havner på mystisk vis på  

Mars. Her finder han en planet med et frodigt og 
varieret klima, hvis primære indbyggere er fire me-
ter høje barbarer. Da han bliver taget til fange, må 
han flygte, men lander i stedet i armene på Dejah 
Toris (Lynn Collins), som er desperat efter at finde 
sin egen personlige helt. John Carter havner midt i 
en konflikt mellem planetens nationer og sætter sig 
for at redde Mars og dens befolkning.

Filmen om John Carter er baseret på Edgar R. 
Burroughs’ (Tarzan) magasinføljeton ’Under the 
Moons of Mars’ fra 1912 (senere samlet i romanen 
’A Princess of Mars’ fra 1917), hvor karakteren John 
Carter for første gang optræder. Burroughs’ søn ud-
viklede senere karakteren og udgav tegneserien om 
helten. Filmens instruktør, Andrew Stanton, stod 
også bag Pixars ’WALL·E’ (2008).

D

Pr e M i e r e

08/03
ADvENTuRE /
AcTION

O r i G i n a l t i t e l John Carter

i n s t ru k t Ø r  Andrew Stanton

l a n D uSA, 2012

s Pi l l e t i D 132 minutter

s k u e s Pi l l e r e 
Taylor kitsch, Lynn Collins, bryan 
Cranston, Mark Strong, Wilem Dafoe, 
Dominic West, Thomas haden Church, 
Samantha Morton

C e n s u r 11 år
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JOhN
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TARZAN-FORFATTERENS 
MARS-EVENTyR
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I udvalgte
biografer



O r i G i n a l t i t e l The Grey

i n s t ru k t Ø r  Joe Carnahan

l a n D uSA, 2012

s Pi l l e t i D 117 minutter

s k u e s Pi l l e r e 
Liam Neeson, Dermot Mulroney, Frank Grillo

C e n s u r 15 år

Pr e M i e r e

15/03  AcTION / ThRILLER

O r i G i n a l t i t e l Le havre

i n s t ru k t Ø r Aki kaurismäki

l a n D Frankrig / Finland /Tyskland, 2011

s Pi l l e t i D 93 minutter

s k u e s Pi l l e r e André Wilms, blondin Miguel, 
Jean-Pierre Darroussin, kati Outinen

C e n s u r Tilladt for alle

Pr e M i e r e

15/03 DRAMA / KOMEDIE

ttway (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 kul-
den, frygten og ikke mindst flokke af ulve. Ottways 
kendskab til rovdyrene kommer hurtigt de nød-
stedte 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), ’Alive’ 
(1993) og ’The Edge’ (1997), er instrueret af Joe Car-
nahan, som fik sit gennembrug med den hårdkogte 
’Narc’ (2002), og som i 2010 iscenesatte actionfil-
men ’The A-Team’.

en tidligere forfatter og nuværende bo-
heme Marcel Marx (André Wilms) har slået 

sig ned i den nordfranske havneby Le Havre. Her 
lever han et stille liv mellem bistroen, arbejdet og 
kæresten Arletty (Kati Outinen). En dag lander 
den afrikanske dreng Idrissa (Blondin Miguel) på 
hans dørtrin. Marcel får medlidenhed med den 
unge, illegale immigrant og tager ham til sig. Da 
hans kæreste samtidig bliver alvorligt syg, og han 
oplever en mur af inhuman kulde overfor Idrissa, 
beslutter han sig for at mobilisere en modstands-
kamp mod et rigidt system. 

’Miraklet i Le Havre’ er både skrevet og instrueret 
af finske Aki Kaurismäki, der er kendt for sine 
meget sortkomiske dramaer, bl.a. ’Manden uden 
fortid’ (2002) og ’Lys i tusmørket’ (2006). Det er 
sjette gang, han instruerer Kati Outinen i en film, 
hvorimod Blondin Miguel debuterer med sin al-
lerførste spillefilm. Filmen deltog i hovedkonkur-
rencen i Cannes sidste år og vandt FIPRESCI-pri-
sen ved samme festival. 

O

D
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I LE hAvRE

JAGET I øDEMARKEN

PRISvINDER AF 
AKI KAuRISMäKI
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82,7%
97
stemmer



*) Antal husstande i Danmark  ** Der udloddes kun et begrænset antal filmkoder i en begrænset periode og kun en kode pr. telefonnummer (koster alm. sms. takst).
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tephen Meyers (Ryan Gosling) er en ung, 
idealistisk pressemedarbejder, der arbejder 

for guvernør Mike Morris (George Clooney) under 
primærvalget. Rivalens kampagneleder Tom Duffy 
(Paul Giamatti) er dog ikke bleg for at bruge be-
skidte kneb og sætter et heftigt politisk spil igang, 
et spil med forræderi, manipulation og skjulte 
dagsordener, der langsomt knuser Meyers’ idea-
lisme og tro på sin kandidat. 

’Kamæleonen’ er instrueret og skrevet af George 
Clooney, der også spiller præsidentkanditat i fil-
men. Clooney har tidligere vist interesse i politi-
ske film med den Oscar-nominerede ’Good Night 
and Good Luck’.

S

KAMÆLEONEN
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STJERNESPÆkkET VALGkAMP
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185 
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Pr e M i e r e

15/03
DRAMA / 
ThRILLER

O r i G i n a l t i t e l The Ides of March

i n s t ru k t Ø r  George Clooney

l a n D uSA, 2011

s Pi l l e t i D 94 minutter

s k u e s Pi l l e r e 
George Clooney, Ryan Gosling, 
Marisa Tomei, Philip Seymour 
hoffman, Evan Rachel Wood, 
Paul Giamatti, Jeffrey Wright   

C e n s u r Tilladt for alle

 

Se traileren lige
nu på din mobil!
Læs mere på side 12



en forældreløse dreng Hugo (Asa Butter-
field), bor inde i væggene på en banegård i 

1930ernes Paris. Her varetager han opgaven med 
at fikse og trække urene op på hele stationen, men 
inden Hugos far døde, arbejdede de to sammen på 
at restaurere en mekanisk figur - et projekt som 
driver Hugos tilværelse. Han mangler blot en nøg-
le formet som et hjerte, før figuren  igen kan virke. 
Med hjælp fra en eventyrlysten pige (Chloë Grace 
Moretz), finder han ud af, at der måske kan være 

en forbindelse mellem hendes gnavne gudfar og 
den mystiske mekaniske figur.

Filmen er den Oscar-vindende instruktør Martins 
Scorseses (The Departed) første familiefilm og er 
baseret på Brian Selznicks prisvindende og fan-
tasirige roman ’The Invention of Hugo Cabret’. 
’Hugo’ vandt fem Oscars ved årets uddeling for 
bl.a. Bedste fotografering, Bedste visuelle effek-
ter og Bedste lyd. 

D

Pr e M i e r e

15/03
ADvENTuRE / 
FAMILIEFILM

O r i G i n a l t i t e l hugo

i n s t ru k t Ø r  Martin Scorsese

l a n D uSA, 2011

s Pi l l e t i D 126 minutter

s k u e s Pi l l e r e 
Asa butterfield, Chloë Grace Moretz, 
ben kingsley, Jude Law, Sacha baron 
Cohen, Emily Mortimer, Ray Winstone, 
helen McCrory,  Christopher Lee

C e n s u r 7 år

huGO
MARTIN SCORSESES FøRSTE EVENTyRFILM
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FORTIDENS
SKyGGE

sykiateren Thomas Schaeffer (Jakob Ceder-
gren) har fundet sammen med sin ekskone 

og beslutter at fratræde sin stilling som retspsy-
kiater hos politiet for at vende tilbage til sit under-
visningsjob på universitetet. Men som hans sidste 
arbejdsdag nærmer sig, dukker en voldsom sag op 
fra hans fortid. Som ung psykiater undlod han at 
tvangsindlægge en patient med krigstraumer, der 
manisk tegnede detaljer fra brutale mord, ulykker 
og andre episoder igen og igen. Da patientens teg-
ninger pludselig eksekveres som rigtige mord, kan 
Thomas ikke få sig selv til at stoppe, før sagen er 
opklaret.

Den danske thriller ’Fortidens skygge’ er baseret på 
TV2’s serie ’Den som dræber’. Det er dog ikke no-
gen forudsætning, at man har set serien, men det 
er de samme hovedrolleskuespillere, der er med 
i filmen. Det betyder, at der også er roller til Lars 
Mikkelsen, Laura Bach, Lærke Winther og Frederik 
Meldal Nørgaard.

P

Pr e M i e r e

15/03
ThRILLER

O r i G i n a l t i t e l Fortidens skygge

i n s t ru k t Ø r  birger Larsen

l a n D Danmark, 2012

s Pi l l e t i D 92 min.

s k u e s Pi l l e r e 
Jakob Cedergren, Laura bach, 
Lærke Winther, Lars Mikkelsen, 
Frederik Meldal  

C e n C u r 15 år.
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KuNSTEN AT LAvE Rå FISK
O r i G i n a l t i t e l Jiro Dreams of Sushi

i n s t ru k t Ø r David Gelb

l a n D uSA / Japan, 2011

s Pi l l e t i D 81 min.

M e Dv i r k e n D e 
Jiro Ono, yoshikazu Ono

Pr e M i e r e

15/03 DOKuMENTAR
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ushi-restauranten Sukiyabashi Jiro kan 
kun rumme ti gæster ad gangen og ligger 

i en af Tokyos undergrundsstationer. Alligevel er 
det den første restaurant af sin slags til at mod-
tage tre Michelin-stjerner i den prestigefyldte 
madguide. Det skyldes i høj grad restaurantens 
85-årige indehaver, sushimesteren Jiro Ono. 
Centralt i filmen er Jiros forhold til sin ældste søn 
Yoshikazu, som står til at overtage Jiros sushi-im-
perium. Dokumentaren følger hans lidenskab for 
kunsten at lave sushi og bestræbelsen på at lave 
det perfekte stykke. 

’Jiro Dreams of Sushi’ handler ikke blot om sushi, 
men i lige så høj grad om perfektionisme som 
et mål for madlavningens kunst og sætter også 
fokus på globalt overfiskeri som et resultat af 
sushiens tiltagende popularitet. Filmen er in-
struktøren David Gelbs første film i spillefilms-
længde, og han fører også selv kameraet.  

S

Pr e M i e r e

15/03
DOKuMENTAR

O r i G i n a l t i t e l Jiro Dreams of Sushi

i n s t r u k t Ø r  David Gelb

l a n D uSA / Japan, 2011

s Pi l l e t i D 81 min.

M e Dv i r k e n D e 
Jiro Ono, 
yoshikazu Ono
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JIRO 
DREAMS 
OF SuShI
kuNSTEN AT LAVE Rå FISk
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hris (Mark Wahlberg) er tidligere smugler, 
men er nu familiefar og arbejder som sik-

kerhedsvagt. Da hans svoger får problemer med 
en narkobaron, vender Chris tilbage til sin krimi-
nelle løbebane for at redde sin familie. ’Contra-
band’ foregår i New Orleans, og udforsker den 
hemmelige verden af international smugleri, 
hvilket indebærer alt fra desperate kriminelle til 
bestikkelse af højt placerede officerer.

Actionfilmen gik direkte ind som nummer et på 
den amerikanske biografhitliste, der også har 
Kate Beckinsale og Giovanni Ribisi på rollelisten. 
Instruktøren Baltasar Kormákur står også bag 
den prisvindende film ’101 Reykjavíjk’ (2000).

c

cONTRABAND
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hVOR LANGT VIL Du Gå  FOR 
AT bESkyTTE DIN FAMILIE? 

82,7%
67 

stemmer

Pr e M i e r e

22/03
AcTION / 
ThRILLER

O r i G i n a l t i t e l Contraband

i n s t ru k t Ø r  baltasar kormákur

l a n D uSA/Storbritannien/
Frankrig, 2011

s Pi l l e t i D 110 min 

s k u e s Pi l l e r e   
Mark Wahlberg, kate beckinsale, 
J.k. Simmons, ben Foster, 
Giovanni Ribisi, Diego Luna

C e n s u r 15 år
 

Se traileren lige
nu på din mobil!
Læs mere på side 12
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LÆS OM 
JENNIFER 
LAWRENcE 
OG FILMENS 
uNIvERS 
PÅ SIDE 8-9

ThE 
huNGER 
GAMES

i befinder os i fremtidslandet Panem, der er 
inddelt i 12 distrikter, og som alle styres af det 

mægtige Capitol. Hvert år skal hvert distrikt finde 
to repræsentanter til at deltage i det landsdækken-
de reality-show, Dødsspillet. I spillet skal deltagerne 
kæmpe mod hinanden, indtil kun én står tilbage. Da 
den 16-årige Primrose Everdeen udvælges som delta-
ger, melder hendes storesøster, Katniss (Jennifer La-
wrence), sig frivilligt og overtager pladsen. Sammen 
med den mandlige Distrikt 12-deltager Peeta (Josh 
Hutcherson) skal de to nu kæmpe om liv eller død. 

’The Hunger Games’ (på dansk ’Dødsspillet’) byg-
ger på Suzanne Collins’ første bog i den populære 
ungdomsserie. På rollelisten finder vi en blanding 
af unge stjernefrø som Jennifer Lawrence (X-Men: 
First Class), Liam Hemsworth (Knowing) og Josh 
Hutcherson (The Kids Are All Right) kombineret 
med mere rutinerede kræfter som Woody Harrel-
son (Zombieland) og Stanley Tucci (Captain Ame-
rica: The First Avenger).

v

Pr e M i e r e

22/03
O r i G i n a l t i t e l    
The hunger Games

i n s t r u k t Ø r  Gary Ross

l a n D uSA, 2011

s Pi l l e t i D Afventer

s k u e s Pi l l e r e 
Jennifer Lawrence, Liam hemsworth, 
Josh hutcherson, Elizabeth banks, 
Woody harrelson, Stanley Tucci,
Lenny kravitz, Donald Sutherland

©
  N

O
R

D
IS

k 
FI

LM

ScIENcE FIcTION / 
AcTION / 
TEENAGEFILM

24 DELTAGERE - éN OVERLEVENDE
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ThE 
BEST 
EXOTIc 
MARIGOLD 
hOTEL

ilmen følger en gruppe pensionerede eng-
lændere, der besluttter sig for at få det 

meste ud af deres pension og drager derfor til 
det billigere og mere eksotiske Indien. Lokket 
af reklamer for det nyligt restaurerede Marigold 
Hotel, og ideen om et liv i ren afslapning, ankom-
mer de til et palads, der er ren facade. På trods af 
at det søde indiske liv ikke er helt som de havde 
forestillet sig, bliver de alligevel alle omvæltet af 
oplevelsen og opdager, at livet måske kan begyn-
de forfra, når man giver slip på fortiden.

Instruktøren John Madden, der også står bag film 
som ’Shakespeare in Love’ (1998) og ’ The Debt’ 
(2010) har fundet et ensemble af rutinerede, 
engelske skuespillere som Judi Dench, Bill Nighy 
og Maggie Smith til dette komiske drama om at 
opleve verden på ny.

F

Pr e M i e r e

22/03
KOMEDIE / 
DRAMA

O r i G i n a l t i t e l 
The best Exotic Marigold hotel

i n s t ru k t Ø r  John Madden

l a n D Storbritannien, 2011

s Pi l l e t i D 124 min.

s k u e s Pi l l e r e 
Judi Dench, bill Nighy, 
Maggie Smith, Dev Patel, 
Tom Wilkinson
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SÅ NEMT KAN DET GØRES 
Sonos – det trådløse hi-fi-system. Side 8-9

LÆKKER LYD TIL ALLE
Fuldend din indretning med god lyd

DRØMMEN OM USYNLIG LYD 
Byg højttalerne ind i væg eller loft. Side 10-11

DEN ELEGANTE HJEMMEBIOGRAF 
Store filmoplevelser i flot design. Side 12-15



Eksklusiv designhøjttaler, som giver dig helt 
nye muligheder for at integrere ægte hi-fi i dit 
hjem uden at sætte indretningen over styr. 
DALI FAZON F5 (HØJDE: 92 CM)

HVID / SORT 9.999,- / STK. 

RØD 10.999,- / STK.

2



LYDKVALITET ER 
LIVSKVALITET

Kender du fornemmelsen, når nogen pludselig 
slukker for den støjende ventilation i det lokale, 
du befinder dig i? En bølge af lettelse skyller 
igennem kroppen, og du spørger dig selv, hvor-
for en eller anden ikke har gjort det forlængst.

Det er på samme måde med lyd og billede. 
Når først du har oplevet den ægte vare, vil 
du aldrig mere kunne leve med dåselyd og 
dårlige oplevelser. Og du behøver absolut ikke 
at skulle leve med enorme højttalere og kabler 
i hele stuen af den grund. I dag er det nemlig 
lettere end nogensinde at få kvalitetslyd i hele 
dit hjem uden at gå på kompromis med dine 

indretningsønsker. I mange tilfælde kan det 
endda gøres langt billigere, end du tror.  

Lad Hi-Fi Klubben hjælpe dig 
Hi-Fi Klubben har alt, hvad du har brug for 
til at finde elegante løsninger på dine lyd- 
og billedønsker. Hvis du ikke har lyst til at 
se på store højttalere, kan du bygge lyden 
ind i væggen og loftet – eller alternativt 
vælge en superflot designmodel. Et trådløst 
streaming-system får ikke bare anlægget, men 
også kablerne og cd-bunkerne ud af stuen. 
DAB-radioen giver nem musik i køkkenet eller 

kontoret. Et godt hi-fi-møbel får smuk orden 
på alle apparaterne. Et sat/sub-system gør det 
muligt at nøjes med små og smarte højttalere 
i hjemmebiografen. Og sådan kunne vi blive 
ved – mulighederne er utallige!

Kom ind i Hi-Fi Klubben og fortæl os, hvad du 
kunne tænke dig. Så finder vi i fællesskab den 
helt perfekte løsning til dit hjem og dit behov. 
Vores entusiastiske medarbejdere står klar til 
at hjælpe dig, og hos os kan du selvfølgelig se 
og høre produkterne, inden du beslutter dig. 
Det manglede bare andet – det er jo dig, der 
skal leve med dem mange år frem i tiden.

Musik, film og tv er en naturlig del af de fleste menneskers hverdag. Med det rette 
udstyr kan du få de helt store oplevelser, og du har masser af muligheder for at indrette 
dig elegant og funktionelt med dit anlæg. Byd den gode lyd indenfor i dit hjem!

3



GOD LYD TIL ALLE
Hi-Fi Klubben har Skandinaviens suverænt største 
produktudvalg inden for højkvalitets stereoanlæg, 

hjemmebio og højttalere. Vi har løsninger til ethvert 
behov og enhver pengepung, lige fra handy kompaktanlæg 

til tunge high-end-systemer. Kom ind og lad os vise dig 
de mange spændende muligheder – god lyd kan fås både 

smartere og billigere, end du tror! 

Fuldvoksent stereoanlæg med 2 x 50 ægte 
NAD- watt, cd-afspiller samt masser af 
detaljer og dynamik fra DALI-højttalerne. 
NAD C326BEE/C515BEE/DALI IKON 1 MK 2  

DALI IKON 1 HØJTTALERE  
2.499,- / STK.

NAD FORSTÆRKER OG CD-AFSPILLER 
5.098,-

VIDEOGUIDE 
HIFIKLUBBEN.DK/STEREO
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2 x 80 watt stereoforstærker med råstyrke og musika-
litet i topklasse. Kan opgraderes med USB-modul til 
hi-fi-lyd direkte fra din pc. NAD C356BEE 

4.499,-

Solid, elegant og utrolig velspillende stereo-
forstærker med 2 x 75 watt og optimal digital 
lydkvalitet fra pc via USB. CAMBRIDGE 651A 

3.699,-

EISA-vinder som ”Årets Højttaler 2010-
2011” – et perfekt kompromis mellem 
størrelse, ydelse og pris. Dynamisk og 
detaljeret lyd. DALI IKON 6 MK2 

4.499,- /STK.

Dansk design-ikon med lyd i 
ægte hi-fi-kvalitet. 4 flotte far-
ver og utallige placeringsmulig-

heder. Sputnik-ben medfølger. 
SCANDYNA MINIPOD MK2 

2.299,- /STK.

FM-radio, cd-afspiller og stereofor-
stærker i ét kompakt kabinet. Sort eller 
sølv. Fås også med DAB+ mod merpris. 
DENON RCD-M38/ARGON 6350

INKL. HØJTT. 2.997,- 

Via AirPlay kan du trådløst streame WiMP/Spotify m.m. 
fra iPhone/iPad/touch samt iTunes-musik fra pc’en. 2 x 
65 watt, cd-afspiller og FM/internetradio, her vist sam-
men med DALI LEKTOR 2 højttalere. DENON CEOL, 
NORMALPRIS: 4.499,- / DALI LEKTOR 2, NORMALPRIS: 
1.699,- /STK. 

PAKKEPRIS  5.897,-

Trådløs musikstreamer inkl. DAB+/FM/
internetradio. 2 x 50 watt forstærker med 

USB-indgang til pc-lyd. Et topmoderne 
kompaktsystem! ARGON INET6+/DA2

3.798,- /SYSTEM

SPAR 2.000,-

SPAR 500,-
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NEM MUSIK I HELE HUSET
Hi-Fi Klubben har også løsningen, når 
den gode lyd bare skal være så nem, 
kompakt og økonomisk som muligt. En 
DAB-radio eller et par aktive højttalere 
kan hjælpe dig godt på vej.

Nogle steder er det rart at have musik 
ved hånden uden samtidig at skulle 
have et helt anlæg stående. Det kan for 
eksempel være i køkkenet, soveværelset, 
børneværelset, badeværelset eller kontoret. 
Her kommer DAB-radioen og de aktive 
højttalere ind i billedet, og vi har masser af 
muligheder at vælge imellem, også ud over 
de her viste.

Hi-Fi Klubbens bordradioer kan fås med 
både DAB, FM og internetradio, og alle 
modeller giver dig god lyd, mange funk-
tioner og elegant design. Aktive højttalere 
har indbygget stereoforstærker, så du 
direkte kan tilslutte for eksempel din iPod 
eller din computer og sende stor og flot lyd 
ud i rummet. Nemmere kan det næsten 
ikke blive. 

Kompakt trådløst musikanlæg med både 
internetradio og musikstreaming fra pc eller 

Spotify/WiMP. Læs mere om Sonos på de 
næste sider. SONOS PLAY:3 

2.199,-

Elegant design, god lyd, nem betjening og 
fornuftig pris. Fire gode grunde til, at Hi-Fi 
Klubbens egen DAB+ radio er blevet en 
kæmpesucces. ARGON DAB1 V4 

799,-

Luksus DAB-radio med letlæse-
ligt display, ekstra fintunet lyd 

og lækker finish i ægte træ eller 
højglanslak. ARGON DAB2+ V4. 

1.099,-

6



Samme fine detaljer som DAB2, 
men med indbyggede stereohøjt-
talere for endnu større og fyldigere 
lyd. ARGON DAB3+ V3

1.399,- 

Superkompakt model med mulighed for bat-
teridrift, så du kan tage radioen med dig overalt. 

Smart alu-design, fjernbetjening, mange flotte 
farver. ARGON DAB4+ V2 

1.299,- 

Fremragende lyd, digital signalbehandling 
via USB og eksklusivt design gør MM-1 
til den perfekte lydpartner for pc eller tv. 
Inkl. fjernbetjening. B&W MM-1 

3.699,- /SÆT

Aktiv højttaler med indbygget 2 x 15 watt 
stereoforstærker, så du kan fyre op under 
din iPod eller pc uden et separat anlæg. 
ARGON 6340A 

999,- /PAR

Unikt design, indbygget stereoforstær-
ker samt flot og fyldig lyd til f.eks. pc, 
flad-tv eller iPod. Kan det næsten blive 
smartere? SCANDYNA SMALLPOD ACTIVE 
FØRPRIS: 4.499,- 

2.799,-/SÆT 

SPAR 1.700,-
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SONOS 
DET TRÅDLØSE HI-FI-SYSTEM

Med 2 x 55 watt kan den trådløse Sonos-
forstærker selvstændigt trække et sæt gode 
hi-fi-højttalere, f.eks. de viste DALI LEKTOR 1.  
Samme rabat ved valg af dyrere højttalere. 
SONOS CONNECT:AMP / DALI LEKTOR 1

5.497,- /SYSTEM

Stærkt alt-i-ét musikanlæg til  
Spotify, WiMP, pc-musik internetradio 
m.m. Du styrer det hele trådløst fra 
din smartphone el. lign.  
SONOS PLAY:5 

2.999,-

Trådløs musikafspiller, som giver 
dig alle Sonos-mulighederne på dit 
eksisterende anlæg. Her vist med NAD 
C326BEE stereoforstærker.  
SONOS CONNECT

SONOS CONNECT 2.599,-

Kompakt trådløst musikanlæg,  
som får dig godt i gang med Sonos-
universet. Sæt evt. to sammen, hvis 
du vil have ekstra fyldig stereolyd. 
SONOS PLAY:3

2.199,-

SPAR 600,-
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DET TRÅDLØSE HI-FI-SYSTEM

Har du drømt om at få direkte ad-
gang til alverdens musik og samtidig 
nem og trådløs musikafspilning 
overalt i dit hjem? Så hedder løs-
ningen Sonos. Her får du suveræne 
muligheder, og lydkvaliteten er i top.

Sonos er markedets lækreste, mest komplette 
og mest brugervenlige trådløse hi-fi-system 
og en radikalt ny måde at lytte til musik 
på. Med Sonos kan du trådløst afspille – 
streame – hele din musiksamling fra pc/Mac/
netværksharddisk samt lytte til titusindvis af 

radiostationer på internettet. Sonos er også 
fuldt integreret med streamingtjenesterne 
Spotify og WiMP. For bare en hundredlap om 
måneden får du direkte adgang til mere end 
10 millioner musiknumre efter eget valg, og 
du styrer det hele trådløst fra én og samme 
”controller” (iPad/iPhone/iPod touch/Android/
Sonos CONTROL/pc/Mac).

Start med én – udvid overalt  
med nem trådløs opsætning
Opsætningen af Sonos kan klares af alle på et 
øjeblik. Én enkelt Sonos-musikafspiller (CON-
NECT, CONNECT:AMP, PLAY:3 eller PLAY:5) 
eller alternativt en BRIDGE-netværksadapter* 
skal have kabelforbindelse til din netværks-

router. Vil du herefter have trådløs musik i 
endnu et rum, behøver du bare at opstille en 
ekstra musikafspiller, trykke på to knapper og 
vente et øjeblik – så er det hele klar til brug. 
Du behøver altså ikke at trække kabler fra 
rum til rum. Kom ind i Hi-Fi Klubben, oplev 
Sonos, og bliv overbevist!

 
* BRIDGE-netværksadapteren bruges,  
hvis ingen af dine Sonos-musikafspillere  
kan kabelforbindes til din router. 399,-

ALVERDENS MUSIK  
LIGE VED HÅNDEN 

Streaming-musiktjenester som Spotify, WiMP m.fl. giver dig for et beskedent  
månedligt beløb adgang til mange millioner musiknumre på internettet. Den 
unikke Sonos-integration af Spotify og WiMP frigør musikken fra din pc eller 
smartphone og giver dig helt nye muligheder for at få det allerbedste ud af  

streaming. Med Sonos får du den den totale frihed, hvor du nemt og trådløst kan 
nyde alverdens musik i hele dit hjem – uden en eneste cd!

VIDEOGUIDE 
HIFIKLUBBEN.DK/SONOSVIDEO
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Drømmer du om lækker lyd uden samtidig at skulle se 
på højttalere og kabler? Så byg det hele ind i væggen og 
loftet! I Hi-Fi Klubben finder du indbygningshøjttalere til 
både små og store behov, og med en trådløs musikløs-
ning kan du også få resten af anlægget ud af syne  
– uden at gå på kompromis med lydkvaliteten! 
Indbygning af lyd i væg og loft er et 
område i rivende udvikling, og med 
dagens indbygningshøjttalere kan 
du uden problemer få en usynlig 
løsning, som spiller lige op med 
traditionelle systemer. Det gælder, 
uanset om du vil have baggrunds-
musik eller kompromisløs hi-fi-lyd.

Byg i loft
Højttalere bygget ind i loftet giver 
dig den mest diskrete løsning, som 
du næsten kan forestille dig. Her får 
du virkelig usynlig lyd for alle pen-
gene, og du kan koncentrere dig 100 
procent om din boligindretning uden 
at skulle tage yderligere hensyn til 
højttalerplacering. Lofthøjttalere er 
især velegnede til baggrundsmusik i 
både små og store rum.

Byg i væg
Indbygningshøjttalere til væggen 
(in-wall) dækker hele spektret fra 
diskret baggrundslyd til kompromis-
løs hi-fi. Her kan du få den store lyd 
til dit flad-tv, og du kan opbygge et 
stereo- eller surroundsystem, som 

kan hamle op med traditionelle 
højttalere i den helt tunge klasse. 
In-wall-højttalere er den optimale 
løsning til alle de steder, hvor du 
ønsker at lytte aktivt og kritisk. Det-
te omfatter f.eks. stereoanlægget, 
hjemmebiografen og lyd til tv’et. En 
højkvalitets in-wall-højttaler sparer 
masser af plads i stuen, og når den 
først er monteret, er den fladere end 
selv det fladeste tv.

Hi-Fi Klubben – de rigtige eksperter
Hi-Fi Klubben har markedets 
suverænt største udvalg af højkva-
litets indbygningshøjttalere til alle 
formål. Vi har også de helt rigtige 
hi-fi-produkter, som får det hele til 
at spille optimalt. Sidst, men ikke 
mindst, kan vi give dig den nødven-
dige vejledning, for at du kan få en 
perfekt indbygningsløsning til netop 
dit behov.

Kom ind i Hi-Fi Klubben og oplev, 
hvordan du nemt og elegant kan 
fylde dit hjem med usynlig vellyd – 
du risikerer højst at blive behageligt 
overrasket! 

Er du helst fri for at rode med boremaskine, stiksav, kabler, netværk eller 
tekniske tegninger? Så er der selvfølgelig hjælp at hente. Hi-Fi Klubbens 
montør kommer gerne hjem til dig og hjælper dig med alt det svære. Fortæl 
os, hvad du ønsker – så sørger vi for, at tingene kommer til at fungere helt 
perfekt hjemme i din stue. Vi rådgiver også gerne, inden du går i gang med 
at bygge nyt eller bygge om. Så bliver det meget nemmere at finde de helt 
optimale løsninger, og du undgår kostbare fejltagelser.

VI KLARER ALT DET 
SVÆRE FOR DIG

USYNLIG  
VELLYD I  
HELE HUSET

VIDEOGUIDE 
HIFIKLUBBEN.DK/INDBYGNING
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Overbevisende hi-fi-lyd fra en næsten usynlig 
højttaler i loftet. Usædvanlig fleksible monte-
ringsmuligheder. DALI PHANTOM KOMPAS 6M 

1.499,- / STK.

Økonomisk lofthøjttaler til alle de steder, hvor du vil 
have usynlig baggrundsmusik, uden at det koster 
mere end højst nødvendigt. B&W CCM362 

799,- / STK.

Eksklusiv in-wall-højttaler med 
teknologi hentet direkte fra B&W’s 

topserier. Spiller lige op med mange 
gode traditionelle kompakthøjttalere. 

B&W CWM7.5 

4.199,- / STK.
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FÅ MAGIEN 
FRA BIOGRAFEN 

HJEM I STUENVIDEOGUIDE 
HIFIKLUBBEN.DK/SURROUNDINTRO
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Dagens HD-hjemmebiografer kan give dig 
fantastiske film- og koncertoplevelser hjemme 
i din egen stue. Hi-Fi Klubben har masser af både små og 
store løsninger i lækkert design, og med det rette hi-fi-møbel præsen-
terer dit anlæg sig smukt og funktionelt. Du kan også vælge at gemme anlæg-
get helt væk bag låger i træ eller stof, som lader både lyd og fjernbetjenings-
signaler passere frit igennem. Kom ind og oplev mulighederne – du vil blive 
overrasket over, hvor smart det kan gøres
LÆS OM PRODUKTERNE PÅ DE NÆSTE SIDER.

55” high-end LED-tv med 
fantastisk design, Smart TV, 

3D, pause/optagefunktion 
via USB og et hav af smarte 

finesser. Inkl. 5” Android 
tablet-fjernbetjening. 

SAMSUNG F-UE55D8005 
(ENERG: A)

55“ 15.499,-
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GOD LYD  
KAN OGSÅ VÆRE  

SMUK LYD
I dag kan du sagtens få en komplet hjemmebiograf med stor og lækker lyd uden at spolere din indret-
ning med kabler og store højttalere. Glem supermarkedernes underlødige plastikanlæg – kom i stedet 
ind i Hi-Fi Klubben og oplev den ægte vare. Hos os finder du alt, hvad du skal bruge til en hjemmebio 

i topkvalitet, og vores entusiastiske medarbejdere står klar til at hjælpe dig sikkert i mål med en 
perfekt løsning til netop dit behov og din indretning!

Lynhurtig, komplet og økonomisk Blu-ray med 3D og 
trådløs netværksfunktion, så du kan nyde musik, fotos 
og video direkte fra din pc. NAD T567 

2.499,-
Kom godt i gang med ægte HD-hjemmebio med 7 x 
100 watt, 3D, alle nødvendige funktioner og meget 
brugervenlig betjening inkl. auto-setup. NAD T748

4.499,-

Flot og musikalsk 5.1-surroundlyd 
uden store højttalere. Ultrakom-
pakt subwoofer og lækker sort eller 
hvid højglansfinish. DALI STILE/
FAZON SUB 1

5.999,-

Løsningen hvis dit højttalersy-
stem skal være så kompakt som 
overhovedet muligt. Sort eller hvid 
højglans, inkl. 300 watt subwoofer. 
CAMBRIDGE MINX S325

9.494,-

Her får du det ekstra løft på både 
teknik og finish, som gør det hele 
meget sjovere. Supplér evt. med 
LEKTOR SUB for endnu bedre bas. 
DALI LEKTOR 6/1/LCR

10.295,-  

EKSKL. SUB (LEKTOR SUB 4.999,-)

Eksklusivt design og virkelig fornem  
lyd til både film og musik. Supplér evt. med  
ASW608 subwoofer for endnu bedre bas. B&W CM8/CM1/CMC 

21.995,- EKSKL. SUB (ASW608 3.399,-)
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LED, ultraslankt design, Smart TV, 
3D, pause/optagefunktion via USB og 
fjernbetjening via smartphone – hvad 
behøver du mere? Også 40/55”.  
SAMSUNG UE46D6505 (ENERG: A)

8.490,-

THX-certificeret plasma-tv med 
utrolig billedkvalitet og alle de nyeste 

muligheder – til en helt utrolig lav pris! 
PANASONIC TX-P42G30Y (ENERG: C)

5.990,-

Med de danske Unnu-møbler får du alle mu-
ligheder for at indrette dig flot med dit anlæg. 
Hvis du ønsker det, kan du skjule både anlæg 
og højttalere (inkl. subwoofer) bag stoflåger, som 
lader både lyd og fjernbetjeningssignaler pas-
sere igennem. Fås i én, to og tre sektioner, sort 
eller hvid. UNNU

UNNU211, ÉN SEKTION  1.999,-
UNNU221, TO SEKTIONER  3.299,-
UNNU231, TRE SEKTIONER  4.299,-
UNNU SKUFFE  999,-
UNNU TRÆLÅGE  499,-
UNNU STOFLÅGE  350,- (NORMALPRIS: 699,-)

UNNU 231 MED TO STOFLÅGER SOM VIST  4.998,-

Avanceret surround-receiver med 7 x 90 watt 
og masser af lækre finesser inkl. netværks-
funktion og trådløs musikafspilning via AirPlay. 
DENON AVR-1912 

3.199,- 

SKAL DIT 
ANLÆG SES 
ELLER KUN 
HØRES?

HALV PRIS 
PÅ STOFLÅGER

VIA

VIDEOGUIDE 
HIFIKLUBBEN.DK/MOBELVIDEO

SPAR 699,-

15



FORKÆL  
DIN IPOD

Med det rette højttalersystem kan du forvandle din iPod eller smartphone 
til et komplet alt-i-ét-anlæg, som uden problemer kan fylde et alminde-
ligt rum med lyd i meget høj kvalitet. En god iPod-højttaler kan i mange 
tilfælde dække hele dit lydbehov inklusive tv-lyd, og du får samtidig et 
design, som er en oplevelse i sig selv. Tag din iPod seriøst – det gør vi!

Trådløs streaming via AirPlay, 100% digital signalover-
førsel og teknologi i verdensklasse – en luksusløsning 
til al din musik fra pc/Mac/iPhone/iPad/iPod touch. 
B&W ZEPPELIN AIR 

4.499,-

Via Bluetooth kan du trådløst streame al din musik fra 
pc, iPod/iPhone/iPad, mobil, Android og tablet-pc. 
Imponerende lyd – skal opleves! NAD VISO 1

3.499,-

NYD MUSIKKEN I FRI LUFT
God musik er med til at skabe stemning, 
når du nyder livet i det fri. Højttalere til 
udendørs brug er bygget til at modstå 

blæst og fugt, så du også 
kan få kvalitetslyd på 
terrassen, i garagen, i 
båden og andre steder, 
hvor klimaet er hårdt for 
almindelige højttalere.

1. B&W WM2. Kompakt, elegant og 
robust udendørshøjttaler med avanceret 
B&W-teknologi. Fås i sort eller hvid finish, 
beslag medfølger. 999,-/STK.  

2. CAMBRIDGE ES20/ES30. Prisbillige 
og velspillende udendørshøjttalere, som 
er nemme at montere og tåler fugtige 
omgivelser. Beslag medfølger. 

ES20 399,-/STK.
ES30 599,-/STK.

1

SPAR 250,- /STK.

SPAR 200,- /STK. 2

AirPlay
Wi  Fi

FIND VORES 28 BUTIKKER PÅ  
HIFIKLUBBEN.DK  − TLF. 7014 0515



a’ mig’ er en ny ungdomsfilm, som 
foregår i en søvnig lille by i Norge, hvor 

alting bare er alt for stille. Alma drømmer om 
at finde nogen at elske og komme af med sin 
uskyld, hvilket betyder, at hun tilbringer timer 
med dyre telefonsex-samtaler. Til en skolefest 
ender Alma i en intim og noget pinlig situa-
tion med Artur, som veninderne er vilde med. 
Alma bliver til grin på hele skolen efter situa-
tionen med Artur. Latterliggjort, frosset ude 
og stadig mere desperat bestemmer hun sig 
for at gøre noget drastisk ved sagen.

’Ta’ mig’ er baseret på Olaug Nilssens roman. 
Det er både instruktøren Jannicke Systad Ja-
cobsen og hovedrolleindehaveren Helene 
Bergsholms første spillefilm. Filmen har vun-
det adskillige priser på festivaler i løbet af 
2011.

'T

DEN FøRSTE 
GANG På NORSK

den fjerde Underworld-film slipper vam-
pyrkrigeren Selene (Kate Beckinsale) fri fra 

sit fangeskab, mens der i verdenen udenfor raser 
en åben krig mellem vampyrer, mennesker og ly-
cans. Midt i det hele står pigen Eve (India Eisley), 
der er verdens første hybrid-barn, og som måske 
er nøglen til sejr i kampen.

Kate Beckinsale er heldigvis tilbage som læder-
klædte Selene i ’Underworld 4: Awakening’ efter 
at have været fraværende i den tredje film ’Rise 
of the Lycans’ fra 2009. Serien er og bliver Beckin-
sales show, og filmen røg da også direkte ind som 
nummer et på de amerikanske biografhitlister.

I

uNDERWORLD 4: AWAKENING

TA' MIG

SELENE ER TILBAGE!
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ACLE FILM

O r i G i n a l t i t e l underworld: Awakening

i n s t ru k t Ø r Måns Mårlind, björn Stein

l a n D uSA, 2012

s Pi l l e t i D 88 minutter

s k u e s Pi l l e r e 
kate beckinsale, Stephen Rea, Michael Ealy, 
Theo James, Charles Dance

Pr e M i e r e

22/03 AcTION / GySER

68,3%
50

stemmer

89,6%
484 
stemmer
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O r i G i n a l t i t e l Få meg på, for faen

i n s t ru k t Ø r  Jannicke Systad Jacobsen

l a n D Norge, 2011

s Pi l l e t i D 76 minutter

s k u e s Pi l l e r e 
helene bergsholm, Matias Myren, 
henriette Steenstrup, Malin bjørhovden

P r e M i e r e

29/03

KOMEDIE / TEENAGEFILM

I udvalgte
biografer



Se traileren lige
nu på din mobil!
Læs mere på side 12

kINO.Dk // MARTS 2012 AKTuELLE FILM

48

EN
KONGELIG
AFFÆRE

øbenhavn i slutningen af 1760erne. Den 
danske Kong Christian VII bliver gift med 

engelske Caroline Mathilde, men ægteskabet er 
mere facade end passion. Kongen er mere inte-
resseret i druk og damer, og hans mentale hel-
bred er stærkt svingende. Derfor hyres den ty-
ske Dr. Johann Struensee som kongens livlæge. 
De to oparbejder et stærkt venskab, og mens 
Struensees politiske magt vokser, begynder han 
at nære stærke følelser for dronningen.

’En kongelig affære’ har Mads Mikkelsen i rol-
len som livlægen Struensee. Han flankeres af to 
unge talenter, svenske Alicia Vikander, der blev

udnævnt til Shooting Star i Berlin i 2011, og dan-
ske Mikkel Boe Følsgaard. ’En kongelig affære’ 
er instrueret af Nikolaj Arcel (Kongekabale), der 
har skrevet manuskriptet sammen med Rasmus 
Heisterberg. Filmen vandt to Sølvbjørne i Berlin 
ved dette års filmfestival for Bedste originale 
manuskript og Bedste mandlige hovedrolle (Mik-
kel Boe Følsgaard). Den historiske begivenhed 
er tidligere portrætteret i den populære roman 
’Livlægens besøg’ af Per Olov Enquist. 
 
Filmen er en del af Biografklub Danmarks program.

K

Pr e M i e r e

29/03
DRAMA / 
ROMANTIK

O r i G i n a l t i t e l En kongelig affære

i n s t ru k t Ø r  Nikolaj Arcel

l a n D Danmark / Sverige / Tjekkiet / 
Tyskland, 2012

s Pi l l e t i D 128 minutter

s k u e s Pi l l e r e 
Mads Mikkelsen, Alicia Vikander, 
Mikkel boe Følsgaard, Trine Dyrholm, 
David Dencik, Cyron Melville, William 
Jøhnk Nielsen, Laura bro, bent Mejding  

C e n s u r 11 år
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MADS MIkkELSEN 
I hISTORISk 
TREkANTSDRAMA

LÆS MERE OM 
hISTORISKE 
FILM SIDE 54

83,5%
628 

stemmer
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LORAX: 
SKOvENS BESKyTTER
ANIMERET FAMILIE-EVENTyR

nimationsfilmen ’Lorax: Skovens beskytter’ 
er filmatiseringen af Dr. Seuss’ klassiske hi-

storie om et altid håbefuldt skovvæsen. Eventyret 
følger en dreng, som forsøger at finde lige præcis 
den ting, som kan vinde hans drømmepiges hjer-
te. For at gøre dette må han opdage historien om 
Lorax - det vrisne men dog charmerende væsen, 
som kæmper for at beskytte sin verden. 

Det er skaberne bag ’Grusomme mig’ (2010), der 
med udgangspunkt i forfatteren Dr. Seuss’ fan-
tasifulde univers, har skabt en ny version af for-
tællingen i 3D. ’Lorax: Skovens beskytter’ bliver 
Universals tredje film, der er baseret på Dr. Seuss’ 
børnebøger. De to andre er ’Grinchen - Julen er 
stjålet’(2000) og ’Katten’ (2003). Filmen får både  
premiere med dansk og engelsk tale.

A

Pr e M i e r e

29/03
ANIMATION / 
FAMILIE-
FILM

O r i G i n a l t i t e l Dr. Seuss’ The Lorax

i n s t r u k t Ø r    
Chris Renaud, kyle balday

l a n D uSA, 2011

s Pi l l e t i D 100  minutter

Da n s k e s t e M M e r 
Mads Sætter Lassen, 
Marie Søderberg, 
Anette Støvelbæk, Vigga bro  

C e n s u r Tilladt for alle

©
  u

IP

79,8%
57
stemmer

I udvalgte
biografer
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Pr e M i e r e

29/03
FAMILIEFILM /
ADvENTuRE

O r i G i n a l t i t e l Mirror Mirror

i n s t ru k t Ø r  Tarsem Singh

l a n D uSA, 2011

s Pi l l e t i D Afventer

s k u e s Pi l l e r e 
Julia Roberts, Lily Colins, 
Armie hammer, Sean bean, 
Nathan Lane, Michael Lerner

 

LILLE
SPEJL PÅ 

vÆGGEN DER

Se traileren lige
nu på din mobil!
Læs mere på side 12
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rødrene Grimms klassiske eventyr om Snehvi-
de bliver endnu engang overført til det hvide 

lærred. Den onde dronning (Julia Roberts) føler sig 
truet af den forældreløse Prinsesse Snehvides (Lilly 
Collins) skønhed. Dronningen, der er hendes sted-
mor, bringer Snehvide ud i den mørke skov, hvor hun 
er sikker på, at rovdyrene og den sikre død venter. 
Men Snehvide reddes af en bande dværge, og med 
deres hjælp vokser hun sig til en stærk, ung kvinde, 
der beslutter sig for at vinde sin retmæssige trone 
tilbage fra den onde dronning.

I ’Lille spejl på væggen der’ spiller Julia Roberts 
den onde dronning, Lily Collins (Abduction) er 
Snehvide og Armie Hammer (The Social Net-
work) spiller prinsen. Tarsem Singh, der ligeledes 
står bag filmene ’The Cell’ (2000) og ’Immortals’ 
(2011), har instrueret. Filmen kommer både med 
dansk og engelsk tale.

B

Ny FILMATISERING 
AF SNEhVIDE

75%
127 

stemmer



Se traileren lige
nu på din mobil!
Læs mere på 
side 12
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PIRATERNE!

n ægte pirat vil gerne være frygtet på de 
syv verdenshave, men det er ikke ligefrem 

tilfældet for den såkaldte Piratkaptajn fra Blood 
Island. Han er tværtimod alt for flink og hverken 
blodtørstig eller gemen som sine kollegaer, der 
bl.a. tæller ærkefjenderne Black Bellamy og Nå-
desløse Liz. Alligevel sætter Piratkaptajnen alle 
sejl ind for at blive kåret som Årets Pirat i den 
anerkendte konkurrence for søstærke ledere af 
sørøverskibe. 

’Piraterne!’ er den tredje claymation-spillefilm (i 
princippet særdeles deltaljerede modellervoks-
film) fra Aardman Animations efter ’Flugten fra 
hønsegården’ (2000) og ’Walter og Trofast - Det 
store grøntsagskup’ (2005). Filmen, der er ba-
seret på Gideon Defoes bogserie, har originale 
engelske stemmer af bl.a. Hugh Grant, Martin 
Freeman og Salma Hayek men kan naturligvis 
også ses med dansk tale. 

E

Pr e M i e r e

29/03
O r i G i n a l t i t e l    
The Pirates! band of Misfits

i n s t r u k t Ø r  Peter Lord, Jeff Newitt 

l a n D Storbritannien/uSA, 2012

s Pi l l e t i D 88 minutter

Da n s k e s t e M M e r 
Gordon kennedy, Lasse Rimmer, 
Sune Svanekier, kirsten Lehfeldt, 
Cecilie Stenspil, Rasmus botoft, 
Jens Andersen, Mia Lyhne 
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FAMILIEFILM / 
ANIMATION

NyT CLAyMATION-EVENTyR 
FRA AARDMAN ANIMATIONS

82,1%
51
stemmer

I udvalgte
biografer

LÆS MERE 
OM FILMEN 
PÅ SIDE 60
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WRATh 
OF ThE 
TITANS

i år efter Perseus (Sam Worthington) besej-
rede monstret Kraken, forsøger halvguden at 

leve et mere stille liv som fisker og enlig far til sin 
tiårige søn Helius. Men imens raser kampen mel-
lem guder og titaner om den ultimative magt. Gu-
derne begynder efterhånden at miste kontrollen 
over de fængslede titanere, fordi mennesket bliver 
mindre og mindre hengivne til deres guder. Det 
medfører en ny chance til titanernes leder Kronos, 
som er far til de tre mægtige brødre, overguden 
Zeus, underverdenens hersker Hades og havguden 
Poseidon. Så da Hades indgår en pagt med Kronos 
om at fange Zeus, må Perseus igen gribe til svær-
det. 

’Wrath of the Titans’ er efterfølgeren til ’Clash of 
the Titans’ fra 2010. Filmen tog udgangspunkt i 
den græske mytologi og var en genindspilning af 
eventyrfilmen fra 1981. Nu er Sam Worthington 
tilbage i hovedrollen, mens Liam Neeson igen 
spiller Zeus, Ralph Fiennes er Hades, og Rosa-
mund Pike er den nye kvindelige hovedrolle An-
dromeda.

T

Pr e M i e r e

29/03
AcTION / 
ADvENTuRE

O r i G i n a l t i t e l Wrath of the Titans

i n s t ru k t Ø r  Jonathan Liebesman

l a n D uSA, 2012

s Pi l l e t i D Afventer

s k u e s Pi l l e r e 
Sam Worthington, 
Liam Neeson, Rosamund Pike, 
Ralph Fiennes, bill Nighy, 
Danny huston
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MÆRk 
GuDERNES 
VREDE!

80,1%
121 
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I udvalgte
biografer
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AF DANIEL BENTIEN
BILLEDER: 
uIP / LARS hØGSTED
NORDISK FILM / 
JIRI hANZN
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vad er en historisk film egentlig? Hvor langt 
skal vi tilbage i tiden, for at man kan tale om 

en historisk film? Skal der være kostumer, riddere 
og smukke møer, der skal reddes? Hvad med film 
om de fattiges kår i slutningen af 1800-tallet? Og 
er film om de glade 60ere for nye til at blive kaldt 
historiske?

Ikke hvis man spørger ekspert i dansk film og film-
anmelder for Information, Morten Piil. Han mener 
godt, at en film kan være historisk, selvom den ikke 
nødvendigvis baserer sig på virkelige hændelser. 
Hans definition lyder:

”Principielt er alle film, der foregår i fortiden - fra 
’Dirch’ til ’En kongelig affære’ - historiske film. De 
kan aldrig være 100 procent autentiske, men til-
stræber det oftest. Alt for store ”fejl” i tidsbilledet 
generer dog oplevelsen af filmen.”

Hvis vi medregner både fiktive og fakta-baserede 
værker om historiske emner, er der masser af film 
at se tilbage på. Mange af disse er baseret på lit-
teratur, der enten i sig selv er skrevet i fortiden el-
ler omhandler et historisk emne. Steen Steensen 
Blichers ’Præsten i Vejby’ er blevet filmatiseret 
hele tre gange og tager udgangspunkt i 1600-tal-
lets Jylland. Versionen fra 1931 er Danmarks første 
talefilm og en af de første vigtige film, der beskrev 
den danske fortid.

Årene efter fik besættelsen i 1940-45 ikke under-
ligt stor betydning for de danske film. ’Den usyn-
lige hær’ (1945) blev den første danske film om 
krigen, og flere fulgte trop. Siden rækken af be-
sættelsesfilm har det dog været svingende, hvor 
mange historiske film, der er blevet produceret 
herhjemme. I 1950erne var der nærmest ingen, 
mens man i begyndelsen af 1990erne næsten kan 
tale om et ”boom” i genren.

h

I marts er der premiere på hele to danske film, der tager 
historiske emner op. ’En kongelig affære’ og ’Hvidstengruppen’ 
ser begge tilbage på Danmarkshistorien ud fra to meget 
forskellige vinkler. Men disse nye film er ikke de første til 
at skildre vores hjemlige fortid i lyd og billeder. vi guider 
dig igennem tidernes vigtigste, historiske danske film.

DEN 
hISTORISKE 
DANSKE 
FILM vENDER 
TILBAGE



FORTSÆTTES
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'EN KONGELIG
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De seneste årtier har dog bevist, at den historiske 
film er kommet for at blive. Først i 1980erne med 
ikke mindre end to Oscars til litterære, historiske 
filmatiseringer (’Babettes gæstebud’ og ’Pelle Ero-
breren’), og siden med stor kommerciel succes til 
bl.a. ’Flammen & Citronen’ (2008), der blev det års 
største film. Og snart er der således premiere på de 
historiske film ’Hvidstengruppen’ og ’En kongelig 
affære’. Men hvorfor vil folk se historiske fortæl-
linger? Morten Piil har et bud på ’Flammen & Citro-
nen’s popularitet:

”Inden ’Flammen & Citronen’ var der gået en del år 
uden danske film om besættelsestiden, som til gen-
gæld var emnet for mange nye bøger. Måske ople-
ves den danske identitet som truet af globalisering 
og EU-integration, hvilket skaber forøget historisk 
interesse.”

Det handler altså om, at folk gerne vil opleve deres 
aktuelle nutid ud fra et historisk perspektiv. Hvor 
kommer vi fra? Hvorfor er vi, som vi er i dag? Anne-

Grethe Bjarup Riis, instruktør på ’Hvidstengrup-
pen’, understreger over for kino.dk, at der er tale 
om en universel historie.

”Fordi det handler om almindelige mennesker, der 
lige så godt kunne være dig eller mig, og som ikke 
er trænede til at kunne skyde, har vi valgt familie-
vinklen i ’Hvidstengruppen’. Så er det nemmere at 
identificere os med dem,” siger hun og fortsætter: 
”Lige nu sidder der familier rundt i verden, fx Det 
Arabiske Forår og frugthandleren, der brænder sig 
selv af, og de diskuterer de samme ting, som de 
gjorde rundt om bordet på Hvidsten Kro.”

Det var tilmed vigtigt for Anne-Grethe Bjarup Riis, 
at autenticiteten var i orden: ”Vi har gjort en dyd 
ud af ikke at putte på og ikke pynte på historien, 
fordi vi har en historie, som fungerer! Derfor har vi 
researchet fuldstændig i bund, og jeg har talt med 
de mennesker, der stadig har historier fra den.”

DEN 
hISTORISKE 
DANSKE 
FILM vENDER 
TILBAGE
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’En kongelig affære’ tager udgangspunkt langt 
før besættelsestiden, nærmere bestemt i 1769. 
Her er selvsagt ingen overlevende, og selvom 
der er skrevet flere bøger om emnet, kan te-
maet derfor bære en højere grad af dramatisk 
fortolkning.

I filmen spiller Mads Mikkelsen Johann Struen-
see, den tyske livlæge for Kong Christian VII 
(Mikkel Boe Følsgaard) og elsker til Dronning 
Caroline Mathilde (Alicia Vikander). Hvor 
’Hvidstengruppen’ tager udgangspunkt i det 
nære familieliv, har ’En kongelig affære’ et 
mere episk snit. Og hvor førstnævnte handler 
om almindelige mennesker i en presset situa-
tion, fokuserer ’En kongelig affære’ på samfun-
dets absolutte top.

Det er altså to meget forskellige historiske, 
danske film, der er tale om. Som Mads Mikkel-
sen tidligere har fortalt, da kino.dk var på set-
besøg på filmen i Prag, tilstræber ’En kongelig 
affære’ en vis unikhed: ”Min fornemmelse er, 
at det ikke rigtig er noget, man har haft lavet 
i Danmark før. Storhedsmæssigt og visuelt. 
Og jeg er sikker på, at vi har banket en masse 
godt drama op.” Det internationale look blev i 
øvrigt anerkendt i Berlin, hvor filmen modtog 
to Sølvbjørne for Bedste manuskript og Bedste 
mandlige hovedrolle til Mikkel Boe Følsgaard.

Måske bliver premieren på ’Hvidstengruppen’ 
og ’En kongelig affære’ startskuddet til endnu 
en bølge af historiske, danske film. I første 
omgang kan vi i hvert fald glæde os til Bille 
Augusts ’Marie Krøyer’ til november og forhå-
bentligt mange andre.

TOP 5

TOP 5 DANSKE hISTORISKE 
FILM IFØLGE MORTEN PIIL:
Vredens dag (1943)
Johnny Larsen (1979)
Kundskabens træ (1981)
Pelle Erobreren (1987)
Kunsten at græde i kor (2007)

'hvIDSTENGRuPPEN' FÅR PREMIERE DEN 1. MARTS
'EN KONGELIG AFFÆRE' FÅR PREMIERE DEN 29. MARTS

Se interview Anne-Grethe 
bjarup Riis nu på din mobil!

Læs mere på side 12

LÆS MERE OM 
'hvIDSTEN-
GRuPPEN' 
PÅ SIDE 14 
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vIKINGETIDEN
NOrMANNErNE (1976): 
Vikingefilm med Lisbeth Dahl og Henning Jensen

 
PrINSEN AF JYLLAND (ALIAS PrINCE OF 
JuTLAND) (1994): 
Gabriel Axel-film om Hamlet i vikingetiden med 
Christian Bale og Kate Beckinsale

 
DEN SIDSTE VIKING (1997): 
Kim Bodnia i vikingefilm

 
A VIKING SAGA: THE SON OF THOr (2008): 
Engelsksproget, udskældt film med danske 
skuespillere og måske med kultpotentiale

 
VALHALLA rISING (2010):
Nicolas Winding Refns kontroversielle vikinge-
saga med Mads Mikkelsen

MIDDELALDEREN, 
hEKSEJAGT OG GEJSTLIGhED:
PræSTEN I VEJBY (1922): 
Stumfilm baseret på Steen Steensen Blichers 
forlæg

 
PræSTEN I VEJBY (1931): 
Danmarks første talefilm i 1600-tallets gejstlige 
miljø

 
VrEDENS DAG (1943): 
Carl Th. Dreyer-film om 1600-tallets hekse-
brændinger med underforståede paralleller til 
nazismen

 
GøNGEHøVDINGEN (1961): 
Baseret på Carit Etlars historie om Svend Gønge 
i 1657-60, også en TV-serie med Søren Pilmark i 
1992

 
DrONNINGENS VAGTMESTEr (1963): 
Endnu en Carit (Gøngehøvdingen) Etlar-filmati-
sering

 

DrAMA PAA SLOTTET (1943): 
Christian V’s sidste leveår i 1699 skildres i drama

 
KONGELIGT BESøG (1954): 
Komedie under Christian IV’s tid i 1646

 
PræSTEN I VEJBY (1972): 
Mindre velanset remake af George Schneevoigts 
film fra 1931 foregår i 1600-tallet

 
ørNENS øJE (1997): 
Familiefilm med fokus på eventyr og en kongesøn 
i middelalderen 

1700-TALLET 
OG OPLySNINGSTIDEN
KONGEN BøD (1938): 
Slavehandel på De Dansk-vestindiske Øer i 1778

 
HOSEKræMMErEN (1971): 
Baseret på Steen Steensen Blichers roman fra 
1829 om bønder i 1700-tallet

 
BEJLErEN - EN JYSK røVErHISTOrIE (1975): 
Foregår i 1793 efter Steen Steensen Blichers ’De 
tre helligaftener’ (1841)

 
JEPPE På BJErGET (1981): 
Efter Ludvig Holbergs komedie fra 1722 med 
Buster Larsen som titelkarakteren

 
BArBArA (1997): 
Nils Malmros-film foregår på Færørene i 1760

 
GrEV AxEL (2002): 
Komedie med Peter Frödin fra år 1700 hvidkål

 
EN KONGELIG AFFærE (2012): 
Christian VII, Caroline Mathilde og Struensee ca. 
1769-1772

PÅ FILM - EN TIDSLINJE: 

DANMARKS
hISTORIEN 

Med så mange historiske 
film er det svært at danne 
sig et egentligt overblik. 
Derfor har vi samlet de 
vigtigste film, der skildrer 
Danmarkshistorien fra 
vikingetiden til 1970erne. 

(Kun film, der ved sin premiere beskrev for-
tiden, er inkluderet, og dermed ikke samtids-
beskrivende film, som blot er af en ældre 
premieredato.)

Vredens Dag (1943)

Drama paa slottet (1943)

En kongelig affære (2012)

FORTSÆTTES
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1800-TALLET:
 

SørENSEN OG rASMuSSEN (1940): 
Om Kong Frederik VII og Grevinde Danners 
forhold midt i 1840erne

 
SOMMErGLæDEr (1940): 
Efter Herman Bangs roman om et sommer-
pensionat i slutningen af 1890erne

 
KruDT OG KLuNKEr (1958): 
Farce fra København i slutningen af 1890erne

TINE (1964): 
Filmatisering af Herman Bangs roman, der 
foregår i 1864

 
HurrA FOr DE BLå HuSArEr (1970): 
Dirch Passer-lystspillet foregår i slutningen af 
1800-tallet

SLæGTEN (1978): 
Gustav Wieds roman er forlæg for dramaet 
med Jens Okking som baron i 1898

 
BABETTES GæSTEBuD (1987): 
Gabriel Axels Oscarvinder efter Karen Blixens 
bog foregår i Vestjylland i 1871

 
HIP HIP HurrA (1987): 
Om Skagensmalerne i 1881

 
PETEr VON SCHOLTEN (1987): 
Ole Ernst i film om slavebefrielsen på 
De Dansk-vestindiske Øer, 1848

 
VED VEJEN (1988): 
Max von Sydows instruktørdebut 
efter Herman Bangs roman fra 1886

 
SOFIE (1992): 
Jødisk familie i 1880erne

 
KLINKEVALS (1999): 
Mette Lisby spiller Juliane i 1880ernes Danmark

 
JuLIANE (2000): 
Efterfølgeren til ’Klinkevals’ foregår i 1890erne

 
uLVEPIGEN TINKE (2002): 
Opvokset i skoven i år 1850

 
uNGE ANDErSEN (2005): 
Handler om en ung H.C. Andersen, 
starter i 1822

900-1910ERNE:
 

GErTruD (1964): 
Carl Th. Dreyers sidste film fra perioden 
omkring år 1900

SYTTEN (1965): 
Efter Soyas bogforlæg fra 1913

 
SOYAS TAGSTEN (1966): 
Træg filmatisering af Soya-fortællingen

 
BOrDELLET (1972): 
Erotisk film om et bordel i 1900erne

AFFærEN I MøLLEBY (1976): 
Drama i en sjællandsk provinsby i 1924

PELLE ErOBrErEN (1987):
Bille August om svenske immigranter omkring år 
1900 vandt både Oscar og Guldpalmen i Cannes

SOrT HøST (1993): 
Drama om en godsejerfamilie i 1908 efter Gustav 
Wieds roman

1920-1930ERNE:

DITTE MENNESKEBArN (1946): 
Anerkendt filmatisering af Martin Andersen 
Nexøs roman om en piges oplevelser på landet i 
1920erne

OrDET (1955): 
Carl Th. Dreyers prisvindende mesterværk om 
religiøsitet i Vestjylland i 1920erne efter Kaj 
Munks forlæg

MIDT I EN JAzzTID (1968): 
Skildring af ungdommen i 1930erne

GuDruN (1963): 
Efter Johannes V. Jensens roman fra 1936

SKYGGEN AF EMMA (1988): 
Søren Kragh-Jacobsens film om den 12-årige pige 
Emma i 1930ernes København

DE uANSTæNDIGE (1983): 
Lars Bom i filmen efter Leif Panduros roman, der 
foregår i 1939

BArNDOMMENS GADE (1986):
Tove Ditlevsens ungdomsskildring fra starten af 
1930erne

DEN STOrE BADEDAG (1991): 
1930ernes arbejdermiljø i København skildres 
med Erik Clausen i hovedrollen

KuN EN PIGE (1995): 
Peter Schrøders film baseret på Lise Nørgaards 
erindringer i 1930erne

BESÆTTELSESTIDEN:

DEN uSYNLIGE Hær (1945): 
Johan Jacobsens film er den første danske film om 
besættelsestiden

 
DE røDE ENGE (1945): 
Blandt 12 vindere af en Grand Prix i Cannes i 1946 
og med Poul Reichhardt i hovedrollen

58

Den usynlige hær (1945)

De røde enge (1945)

hISTORISKE FILM

Babettes Gæstebud (1987)

Peter Von Scholten (1987)

Unge Andersen (2005)

Pelle Erobreren (1987)

Ditte Menneskebarn (1946)

Ordet (1955)

Den store badedag (1991)
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Der kom en dag (1955)

Der var engang en krig (1966)

Drengene fra Sankt Petri (1991)

Hvidstengruppen (2012)
Flammen & Citronen (2008)

Dirch (2011)

Familien 

Gregersen 

(2004)

En fremmed banker på (1959)

Kundskabens træ (1981)

hISTORISKE FILM

 
STøT STAAr DEN DANSKE SøMAND (1948): 
Flådens drenge hyldes i filmen om de fem besæt-
telsesår på havet

DEr KOM EN DAG (1955): 
Besættelsesfilm af Sven Methling Jr.

SPION 503 (1958): 
Modstandsfilm med Margit Calqvist som 
sexet spion og Max von Sydow som tysker

 
DEN SIDSTE VINTEr (1960): 
Krigs-thriller med Axel Strøbye

 
FrIHEDENS PrIS (1960): 
Ghita Nørby i besættelsesfilm om 1944

DEr VAr ENGANG EN KrIG (1966): 
Klassiker inden for den nye danske realisme om 
en drengs oplevelser under Anden Verdenskrig

FOrræDErNE (1983): 
To unge Frikorps Danmark-mænd deserterer i 
1945

DrENGENE FrA SANKT PETrI (1991): 
Søren Kragh-Jacobsen-film efter Bjarne Reuters 
forlæg om unge modstandsfolk under krigen

DE NøGNE TræEr (1991): 
Krigsdrama med Ole Lemmeke som modstands-
kæmper i 1943

AT KENDE SANDHEDEN (2002): 
Malmros-film baseret på virkelige hændelser, 
bl.a. under Anden Verdenskrig

FLAMMEN & CITrONEN (2008): 
Frihedskæmperfilmen med Mads Mikkelsen og 
Thure Lindhardt, der solgte 667.601 billetter i 
Danmark og kostede 46 millioner kr. at producere

HVIDSTENGruPPEN (2012): 
Nyeste besættelsesfilm om jysk modstands-
gruppe

EFTERKRIGSTIDEN:

TrE år EFTEr (1948): 
Baseret på Soyas skuespil ’Efter’ om tiden efter 
retsopgøret i 1945

EN FrEMMED BANKEr På (1959): 
Kontroversiel produktion med dansk films første 
orgasme - foregår i 1947

LArS OLE, 5C (1973): 
Nils Malmros’ film om en skoleklasse i 1950erne

JOHNNY LArSEN (1979): 
Socialt drama on utilpasset ung fyr i 1950erne 
og en af 1970ernes bedste danske film

KuNDSKABENS Træ (1981): 
Semibiografisk skildring af en skoleklasse i 
1950erne af Nils Malmros 
og bredt anerkendt som en 
af de bedste danske ung-
domsfilm nogensinde

zAPPA (1982): 
Bjarne Reuter-bog 
filmatiseret af Bille August

DET FOrSøMTE FOrår (1993): 
Hans Scherfigs roman om en gymnasieklasse i 
1950erne i vellykket filmatisering

FAMILIEN GrEGErSEN (2004): 
Familiekrønike efter Christian Kampmanns fire-
bindsroman foregår i 1954-1974

EKSPErIMENTET (2010): 
Baseret på en sand historie om grønlandske børn, 
der tvinges til at deltage i et eksperiment i 1951

DIrCH (2011): 
Biografi om komikeren Dirch Passer, der starter i 
slutningen af 1950erne og følger ham frem til 1980

1960ERNE:

TrO, HåB OG KærLIGHED (1984): 
Bille August-film efter Bjarne Reuters ’Når snerlen 
blomstrer’ og en efterfølger til ’Zappa’

DrENGE (1977): 
Malmros-film om ungdommen i 1960erne

LAD ISBJørNENE DANSE (1990): 
Dobbelt Robert og Bodil-vinder med Tommy 
Kenter

DrøMMEN (2006): 
Niels Arden Oplevs film om mødet mellem en 
autoritær skoleinspektør og en rebelsk dreng

KærESTESOrGEr (2009): 
Selvstændig efterfølger til ’Kundskabens træ’

1970ERNE:

FEDE TIDEr (1996):  Novellefilm med Sofie Gråbøl

DET STOrE FLIP (1997): 
Flippertiden skildres komisk i Niels Gråbøls film

KuNSTEN AT GræDE I KOr (2007): 
Erling Jepsens roman om 1970ernes Sønderjylland 
filmatiseres vellykket af Peter Schønau Fog

DE uNGE år (2007): 
Delvist  biografisk skildring 
af Lars von Triers unge år 
på Filmskolen i 1979

Kunsten af græde i kor (2007)



AF SØREN SØNDERGAARD
BILLEDER: 
SONy PIcTuRES

vis jeg skulle byde jer rigtigt velkommen til 
Aardman Animations, havde jeg ikke taget 

jer med her men til hovedkontoret i centrum,” 
fortæller PR-medarbejderen, der byder kino.dk’s 
udsendte og seks andre europæiske journalister 
velkommen til Aardman-studierne i Bristol ved 
Englands vestkyst. Og man forstår ham godt. Om-
rådet minder om et industrikvarter i udkanten af 
Grindsted, hvor talrige anonyme bygninger ligger 
side om side uden at lede tankerne hen på farve-
strålende animations- eller claymation-film, som 
er Aardmans ekspertise. Kortfilmene om Walter & 
Trofast samt ’F for Får’ kendes af de fleste, og på 
spillefilmsfronten har studiet (der fik et gennem-
brud i 1986 med musikvideoen til Peter Gabriels 
’Sledgehammer’) leveret fire film til biograferne i 
form af ’Flugten fra hønsegården’ (2000), ’Walter 
og Trofast - Det store grøntsagskup’ (2005), ’Skyl-
let væk’ (2006) og senest ’Arthurs julegaveræs’ fra 
2011. De to førstnævnte film er begge skabt med 
claymation-teknikken (i princippet modellervoks), 
og deres tredje af slagsen er årsagen til kino.dk’s 
besøg på studierne. Efter to computeranimerede 
film er selskabet nemlig klar til deres tredje stop-
motion-film.  

’Piraterne!’, som filmen hedder herhjemme, ligner 
ved første øjekast verdens dyreste animationsfilm 
med hundredvis af små figurer, der sirligt skal ind-
stilles fra optagelse til optagelse. Men selvom fil-
men tager fem år at producere, hænger det ikke 
nødvendigvis sammen med prisen. ”Budgettet 
er faktisk ikke i nærheden af en 100 % computer-
animeret film (også kaldet CG eller CGI, red.) som 
fx ’Skyllet væk’, der var langt dyrere at producere. 
’Piraterne!’ koster ca. halvdelen af en Pixar-film, 
og det er egentlig utroligt, hvor meget man får 
for pengene,” fortæller filmens producer Julie 
Lockhart, som man kun kan give ret. Mens vi be-
søger studiet er filmholdet på 320 personer i fuld 
gang med indspilningerne fordelt på 35 forskellige 
kulisser, hvor nogle er på størrelse med et stort 
skrivebord, imens andre scener ligner mindre fa-
brikshaller. Uanset hvad er man er ikke i tvivl om, 
at produktionen langtfra er billig (budgettet ligger 
eftersigende på 60 mio. dollars), og man er slet 
ikke i tvivl om, at en modellervoks-film på 
90 minutter tager tid at lave. Rigtig lang tid...

h
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Piraterne!
Set-besøg på verdens største modellervoksfilm
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MuNDSTyKKER OG 
MODERNE MEKANIK
 ”Vi har indtil videre lavet 250 forskellige dukker til 
filmen”, fortæller den enormt afslappede dukke-
supervisor Andrew Bloxham, der har dedikeret de 
sidste fire år af sit liv til filmen. ”En enkelt karakter 
tager fire-fem måneder at udvikle, producere og 
få godkendt. Derefter bygger man flere udgaver 
af dukken. Kaptajnen har fx 14 identiske versioner, 
så man kan filme flere scener samtidig, og oveni 
kommer selve mundstykket. Alene Kaptajnen har 
240 forskelligt formede mundstykker som skiftes 
ud billede for billede, så bevægelserne passer til 
talen.” Når talen falder på de forskellige mund-
stykker, mærker man tydeligt begejstringen i en 
afdeling, hvor man tidligere skulle forme munden 
manuelt på dukkerne, og det var endnu mere tids-
krævende. Samtidig gik dukkerne ofte i stykker 
efter den hårdhændede behandling. ”Her er CGI 
blevet en fantastisk hjælp, fordi man senere fjerner 
skellet mellem mundstykket og dukken digitalt. Og 
vi taler trods alt om 7.500 forskellige mundstykker,” 
uddyber Julie Lockhart, der på trods af filmens mo-
dellervoksverden er lykkelig for computereffekter-
nes evner. ”Nogle ting kan bare ikke laves i model-
lervoks som vand, ild og damp. Nu har vi valgt at 
lave en piratfilm og var derfor nødt til at have et 
realistisk hav. Computereffekter var absolut nød-
vendige, og vi er enormt stolte over, hvordan det er 
blevet. Faktisk var det en overgang alt for godt la-
vet! Man sidder jo ikke normalt og beundrer havet 
i en film - det skal bare være der. Når det er sagt, så 
er vi trods alt Aardman, og laver så meget i model-
lervoks som overhovedet muligt.” 

TRÆSKIBE OG TÅLMODIGhED
Når man spadserer rundt på de forskellige kulis-
ser, kan man ikke fortænke folkene på Aardman 
Animation i deres selvopfattelse som værende et 
ganske særligt og ualmindeligt filmstudie. Uanset 
mængden af de uundgåelige computereffekter la-
ver man film på en måde, der ikke minder det fjerne-
ste om nogen andre i branchen. Den ene kulisse, der 
er på størrelse med en tennisbane, byder eksempel-
vis på piratbyen Blood Island, som mere minder om 
en forlystelse i Tivoli eller en større afdeling af Le-
goland end et filmstudie. Her har animatoren brugt 
hele dagen på én enkelt indstilling (”Jeg forsøger at 
få en præstation ud af dukken”, forklarer han), og i 
rummet ved siden af finder man filmens hjerte - Pi-
ratkaptajnens elskede sørøverskib.

Skibet er ca. 4 x 4 meter og produktionens eneste 
af slagsen. Deltagerigdommen er på grænsen til 
det ufattelige, og det ligner et godt bud på verdens 
bedste (og dyreste) stykke legetøj. Kulissen består 
kun af grønne vægge (der senere udfyldes med en 
CGI-baggrund af dis), et kamera på en gigantisk 
kameraarm, sørøverskibet, projektører og én ani-
mator der stort set styrer hele optagelsen alene. 
Hun hedder i øvrigt Julia Peguet og er flyttet fra 
Frankrig for at arbejde for Aardman. ”Scenen som 
jeg har arbejdet på i to dage er næsten færdig. Jeg 
har filmet Kaptajnen og hans højre hånd, imens 
de står i skibets stavn og skuer mod horisonten. 
Fra billede til billede har jeg har primært flyttet 
dukkernes øjne og øjenbryn nogle få millimeter, 
og det hele vil vare ca. 3½ sekunder i filmen. Hvis 
instruktøren godkender (Peter Lord, red.), er jeg 
færdig med min del af scenen. Denne scene er dog 
forholdsvis nem at filme. I gennemsnit skaber vi 
ca. fire sekunders færdig film om ugen!” 

Fremgangsmåden fortæller om den tålmodighed, 
man skal være i besiddelse af, når man vælger mo-
dellervoksfilm som sin levevej - men entusiasmen 
skinner tydeligt igennem. Spørgsmålet om hvor-
dan man får ting til at flyve gennem luften, bliver 
starten på en længere begejstret forklaring (for de 
interesserede er det noget med, at man filmer den 
”flyvende” genstand præcist lige for, så man ikke 
kan se den tynde pind, der holder fx kanonkuglen 
på plads i luften), der kunne have fortsat meget 
længere, hvis ikke filmen skulle være færdig til 
premieren i marts 2012.

Her får dukkerne deres helt eget liv på det store 
lærred, og spørger man, hvad der bagefter sker 
med de mange figurer, er svaret enkelt. ”De bli-
ver givet væk til filmselskabets chefer, direktører, 
producenter og så får instruktøren sikkert også 
en. Jeg kunne virkelig godt tænke mig mit eget 
eksemplar, men dertil er de alt for værdifulde…,” 
griner én af de mange dukkeskulptører, der ud-
mærket kender værdien af fem års arbejde.       

  Filmens originale titel er The Pirates! Band of Misfits
  Der er ca. 695 replikker i filmen fordelt på 

 29 forskellige scener
  Skuespillerne er ca. fem timer om at indtale 

 30-50 replikker
  Piratkaptajnen havde 15-20 forskellige 

 forgængere, før man besluttede sig for hans 
 endelige udseende

  Det tog et år at udvikle Piratkaptajnens skæg
  Hver dukke er bygget op omkring et metalskelet, 

 så alle led kan bøjes præcist som et menneskes
  Der er produceret 7.500 forskellige mundstykker 

 til filmens 250 forskellige dukker
  Piratskibet består af 44.569 forskellige dele 

 og vejer 350 kg
  Der er lavet 220.000 rekvisitter til filmen plus 

 400.000 guldmønter
  Filmens computeranimerede elementer 

 har taget 5.000 timer at udvikle
  Der er blevet drukket 59.200 kopper te 

 under produktionen
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Handling

’Piraterne!’ handler om en lidt for flink 
sørøverkaptajn, der forsøger at blive kå-
ret til årets Pirat foran sine langt mere 
barske kollegaer. Historien er baseret på 
en bogserie af Gideon Defoe, der også 
har skrevet filmens manuskript. De ori-
ginale stemmer leveres af Hugh Grant, 
Salma Hayek, Martin Freeman m.fl.

FACTS

FAMILIE-KINO

Læs mere
om ’Piraterne!’

på side 51



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 spændende oplevelse i biografen. 

JEG kAN SES

AF ALLE!

kuN FOR

 DE MODIGE
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FAMILIE-KINO

LORAX: SKOvENS BESKyTTER

I en verden uden træer, og hvor ingen 
bevæger sig uden for byerne, beslutter 
en dreng sig for at finde et træ for at im-
ponere en pige. Men så støder han på det 
lille vrisne, orange væsen Lorax, som har 
til opgave at beskytte skovens træer. Fil-
men kommer med dansk tale i 3D, og med 
engelsk tale i udvalgte biografer.

Premiere: 29/03

LILLE SPEJL PÅ vÆGGEN DER

Filmatiseringen af historien om Snehvide og den 
onde dronning, som er syg af misundelse over 
Snehvides skønhed. Snehvide bliver efterladt i 
den mørke skov, hvor hun heldigvis får husly af 
en flok dværge. Filmen kommer både med dansk 
og engelsk tale.

Premiere: 29/03

PIRATERNE!
Piratkaptajnen fra Blood Island er alt for flink af 
en pirat at være. Derfor beslutter han at sætte 
alle sejl til for at vinde den eftertragtede pris som  
Årets Pirat. Filmen kommer med dansk tale og i 
3D, men også på engelsk i enkelte biografer.

Premiere: 29/03

huGO

Historien om den forældreløse dreng Hugo, 
der lever på en banegård i Paris. Med hjælp fra 
en pige leder han efter forbindelsen mellem sin 
afdøde far, den gnavne mand som ejer legetøjs-
boden og en hjerteformet lås. Filmen kommer i 
3D med original tale.

Premiere: 15/03

Piratkaptajnens
mange dele
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PREMIERE I APRIL

04/04

ALMANyA 
- vELKOMMEN TIL TySKLAND
TITANIc 3D

05/04

AMERIcAN PIE: REuNION

12/04

BATTLEShIP
Science fiction-filmen ’Battleship’ følger 
kampen mellem en flåde af krigsskibe og 
topavancerede rumskibe. Filmen, der ligesom 
’Transformers’ er løst baseret på legetøj fra 
Hasbro - denne gang spillet Sænke slagskibe, 
har Liam Neeson, Alexander Skarsgård, Taylor 
Kitsch, Brooklyn Decker og popstjernen 
Rihanna i hovedrollerne.

hvAD MED KEvIN?
INTO ThE WhITE

19/04

chRONIcLE
hAyWIRE
ThE vOW
WALLIS & EDWARD
IRON SKy

26/04

ThE LADy
Luc Besson kaster sig over den sande historie 
om den burmesiske frihedskæmper Aung San 
Suu Kyi (Michelle Yeoh), der demonstrerede 
mod det militære styre i landet via ikkevolde-
lige metoder og idealer om demokrati. Kampen 
går hårdt ud over hendes familieliv, og forhol-
det til den støttende ægtemand Michael Aris 
(David Thewlis) sættes på prøve.

BuLLET TO ThE hEAD
DRENGEN MED cyKLEN
JAcK AND JILL

ThE AvENGERS
Marvels superheltegruppe, The Avengers, 
filmatiseres af Joss Whedon. I filmen skal 
Thor, Iron Man, Hulk, Hawkeye, Black Widow 
og Captain America arbejde sammen for at 
bekæmpe den mægtige Loki og redde Jorden 
fra undergang. 

ThOR 
- LEGENDEN FRA vALhALLA

PREMIERE
I APRIL
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STEM SELv På 
WWW.KINO.DK!
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MEST vENTEDE PÅ KINO.DK
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FILM
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Se traileren lige 
nu på  din mobil!
Læs mere på 
side 12

ThE DARk 

kNIGhT RISES 

1

ThE 

EXPENDAbLES 2 

2

LOL

4
SNOW WhITE AND
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Svaret skal 
være modtaget
senest den
25. marts

10 X 2 FRIBILLETTER 

OG 10 BØGER

vIND
' ThE  huNGER 

 GAMES' 

KONKuRRENcE VIND FRIbILLETER 

OG bøGER

Send en sms til 
1225 med et af 
følgende svar:
’kino 10’ 
hvis distrikt 10
’kino 11’ 
hvis distrikt 11
’kino 12’ 
hvis distrikt 12

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

DOWNLOADGRATIS

KINO.DK
MOBIL
APP
Find nærmeste biograf. 
Se trailer.

Download 
til iPhone

Download
til Nokia

Download 
til Android

hvilket distrikt kommer 
katniss Everdeen fra?
 10         11         12  



Send en sms til 
1225 med et af 
følgende svar:
’kino 10’ 
hvis distrikt 10
’kino 11’ 
hvis distrikt 11
’kino 12’ 
hvis distrikt 12

 

 TINTIN
- ENhJØRNINGENS
 hEMMELIGhED

ON DEMAND / GAMING / DvD / BLu-RAy / GADGETS / BØGER / KRyDSORD

GAMING

NY SPILLEKONSOL

ON DEMAND

NYE TITLER
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vIDEO-ON-DEMAND

uDvALGTE NyE vOD-TITLER I MARTS

Med kino.dk og YouSees 
nye video-on-demand-
tjeneste kan man supplere 
sit biografbehov med film 
på computerskærmen. 
Hvis der er en film, man 
ikke har fået set i biffen, 
eller man lige skal have set 
før de andre i en serie, er 
muligheden der altså nu.

I marts er der vOD-premi-
ere på en lang række film, 
som man kan se i vOD-
sektionen på www.kino.
dk. vi præsenterer her et 
udsnit.

WARRIOR
Anmelderrost kampsportsfilm 
med Tom Hardy og Joel Edgerton.

vO D - Pr e M i e r e 06/03

IMMORTALS

Græsk mytologi og masser af ac-
tion i bloddryppende eventyrfilm.

vO D - Pr e M i e r e 06/03

BucKy LARSON: 
BORN TO BE A STAR

En fyr vil følge i sine forældres 
fodspor… og blive pornostjerne.

vO D - Pr e M i e r e 06/03

SAvANNEBANDEN 

Afrikas dyr på en mission for at 
redde deres natur.

vO D - Pr e M i e r e 13/03

ThE TWILIGhT SAGA: 
BREAKING DAWN - DEL 1 

Bella og Edward skal giftes, men
på deres romantiske bryllups-
rejse begynder en kædereaktion 
af begivenheder, hvis konse-
kvenser ingen vil kunne forudse.

vO D - Pr e M i e r e 13/03

SKySKRABER

Dansk ungdomsfilm om 17-årige 
Jon, der lever i et lille klaustro-
fobisk samfund, og samtidig 
forsøger at score en blind pige.

vO D - Pr e M i e r e 20/03

vÆRELSE 304

Dansk film om skæbner på et 
hotel med bl.a. Stine Stengade
 og Trine Dyrholm i rollerne.

vO D - Pr e M i e r e 20/03

NIcEvILLE 
Oscar-belønnede ’Niceville’ går tæt på raceproblemerne i 1960ernes USA. 
Emma Stone spiller den unge, hvide kvinde miss Skeeter, der vil skrive en 
bog om de sorte tjenestepigers forhold i Mississippi, hvor en ny lov for-
byder adskillelsen mellem sorte og hvide. Ku Klux Klan hærger, og sorte 
lever i skræk og rædsel. Derfor er det endnu mere modigt, at tjenestepigen 
Aibileen (Viola Davis) indvilliger i at fortælle sin livshistorie.

vO D - Pr e M i e r e 20/03

NYE TITLERpå Video-
on-demand 
på kino.dk
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vIDEO-ON-DEMAND TEGNESERIE

SvINDEL PÅ hØJT PLAN

Ben Stiller skal bryde ind i et højhus for at red-
de sine og kollegernes pensionspenge. Men 
den slags kræver hjælp og det får han fra en 
erfaren tyv, spillet af Eddie Murphy.

vO D - Pr e M i e r e 20/03

TINTIN: 
ENhJØRNINGENS 
hEMMELIGhED

I Steven Spielbergs fortolkning af Hergés teg-
neserie slår Tintin sig sammen med Kaptajn 
Haddock for at finde Rackham den Rødes skat.

vO D - Pr e M i e r e 23/03

hAPPy FEET 2

Efterfølgeren til den Oscarvindende animati-
onsfilm fra 2006, hvor pingvinen Erik er bange 
for at danse.

vO D - Pr e M i e r e 2 7/0 3

Top 10 
salg Blu-ray 
uge 7, 2012:

Klassefesten

Paranormal activity 3

De tre musKeterer

ronal BarBaren

Johnny english: føDt På ny

aBDuction

Drive

cowBoys & aliens

crazy, stuPiD, love.

far til fire 

- tilBage til naturen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DET SIDSTE ORD
Politikens læsere vil sikkert genkende stregen fra ’Det sidste ord’, 
da tegneserien har været bragt i avisen under titlen ’True Story’. Nu 
har tegneren Thomas Thorhauge samlet sine striber til bogen ’Det 
sidste ord’ med forord af Zentropa-chefen Peter Aalbæk Jensen og 
efterskrift af lektor i filmvidenskab Peter Schepelern.

Tegneserien er en mockumentary over filmens verden med autenti-
ske citater fra filmens allerstørste stjerner. Dermed kan vi i opleve 
Charlie Sheen med ”tigerblod”, Mel Gibson på druk, Elizabeth Taylor 
på Twitter og Lars von Trier i en kajak. Bogen byder på småfilosofi-
ske og humoristiske udtalelser og på en masse karikaturtegninger af 
Hollywoods navne samt afdanske filmfolk. Thomas Thorhauge har 
tidligere vundet en pris for årets tegneserie i 2010 for ’Kom hjem’.

F O r Fat t e r ThOMAS ThORhAuGE  //  u D G i v e l s e 01/03

kuN På DVD

DEN STORE TWILIGhT-FANBOKS 
THE TWILIGHT SAGA: BrEAKING DAWN - DEL 1 DELuxE BOx.
Det fjerde kapitel i serien om Bella, Edward og Jacob er ude 
i en speciel Deluxe Box, der bl.a. inkluderer ekstramateriale 
med kino TV og Bellas bryllupsspænde i en gaveæske.

EkSTRAMATERIALE INkLuDERER:
- kino TV med det nordiske fan-event i Stockholm 
 med robert Pattinson og Ashley Greene. 
- kino TV med premieren i København 
 med deltagelse fra Booboo Stewart.
- Fan-event i Helsinki med Julia Jones
- Dokumentar i seks afsnit om produktionen
- Kommentarspor med instruktør Bill Condon
- Postkort, plakat og Bellas hårspænde i gaveæske

u D G i v e l s e 13/03

DvD
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Ultimativ håndholdt underholdning.

To analoge sticksKameraer på 
for- og bagside

Touch-pad 
på bagsiden

5” OLED 
berøringsskærm

I BUTIKKERNE NU! 
Prøv PS Vita på vores demo-tour. 

Se datoer på:

www.facebook.com/SonyPlayStationDanmark

PS_Vita_Ann104x139_Kino_Marts_DK.indd   1 22/02/12   08.44

toP 3 
gaming
uge 7, 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

GAMING
SONy hAR 
LANCERET 
PLAySTATION VITA

Ny hÅND-
hOLDT KONSOL 
PÅ GADEN

Sony er klar med deres nye hånd-
holdte spillekonsol, PlayStation 
Vita. Firmaet lægger vægt på, at 
deres nye konsol har endnu bedre 
muligheder for at lade spilleren inter-
agere med omverdenen via 3G, Wi-Fi 
og forbindelser til sociale netværk. 
Desuden er der trykfølsom skærm og 
ny OLED-display.

GAMING

SPIL TIL PLAySTATION VITA
80 spil er under udvikling til Vita. 
Her er to, som er ude nu:

LITTLE DEVIANTS

Et spil der virkelig sætter 
ens finmotorik på prøve. 
Man skal styre nogle farve-
rige rumvæsner igennem 
korte, udfordrende baner, 
hvor man bruger de tryk-
følsomme muligheder (bl.a. 
bag på Vita-konsollen) til at 
undvige robotter og samle 
vigtige nøgler sammen.

uNChARTED: 
GOLDEN AbySS

Nathan Drake, Sonys eksklu-
sive helt, er selvfølgelig også 
med, når Vita skal vise, hvad 
den kan. I ’Golden Abyss’ er 
det den velkendte blanding 
af snig-angreb, platform og 
skuddrama. Som noget nyt 
kan man bruge den trykføl-
somme skærm som våben og 
til at klatre og springe.



LucasArts, the LucasArts logo, and STAR WARS are registered trademarks of Lucasfilm Ltd.  © 2012 Lucasfilm Entertainment Company Ltd. or Lucasfilm Ltd. & ® or TM as indicated.  All rights reserved.  Game Code © 2011 Electronic Arts Inc. All rights reserved.   
EA and the EA logo are trademarks of Electronic Arts Inc.  BioWare and the BioWare logo are trademarks of EA International (Studio and Publishing) Ltd.  All other trademarks are the property of their respective owners.

OUT NOW
www.StarWarsTheOldRepublic.com

CHOOSE YOUR SIDE

SWTOR_208x278mm KINO.indd   1 22/02/12   22.18



PRÆSENTERES I SAMARBEJDE MED

I dag er næsten alle tv Full-HD, dvs. med 1080 linjers skærmopløsning. 
Men for at få ægte Full-HD på skærmen skal man også have billed-
materiale i ægte Full-HD-opløsning, også kaldet 1080p (progressiv). 
HDTV-kanaler udsendes i en opløsning på enten 720p eller 1080i (in-
terlaced), og selvom det kan se rigtig flot ud, er det stadig ikke Full-HD. 

Hvis man virkelig vil have fuld valuta fra flad-tv’et, er det en Blu-ray-af-
spiller eller en HD-spilkonsol som f.eks. PlayStation 3, man skal have fat 
i. En Blu-ray giver ægte 1080p Full-HD og bedre billedkvalitet til film og 
koncerter. Samtidig får man multikanals lyd, som giver eftertrykkeligt 
baghjul til dvd-mediet (som stadig kan afspilles på en Blu-ray-maskine).

Vi har her udvalgt tre Blu-ray-løsninger, som kan fyre op under din høj-
opløste filmoplevelse.

KvALITET uDEN
LOMMESMERTER
NAD T567 BLu-rAY-AFSPILLEr
Alsidig Blu-ray-afspiller, som til en fornuftig pris giver høj
kvalitet, stilrent design og mange muligheder i HD-hjemme-
biografen. Her er bl.a. 3D, trådløs netværksfunktion 
og hurtig diskopstart. 

PRIS: 2.499,-

DENON D-x1000 BLu-rAY-STErEOSYSTEM
Alt hvad man behøver til at afspille Blu-ray, dvd og cd med 
flot stereolyd. Her er bl.a. hele 2 x 65 watt og indgang til 
analog tv-lyd. Man kan tilslutte et sæt hi-fi-højttalere og 
Full-HD flad-tv’et - så er man helt klar til film, tv og musik 
i høj kvalitet.

PRIS: 5.499,-

ALT-I-ÉT MED BLu-RAY

AvANCERET 
TIL ENTuSIASTEN
CAMBrIDGE 651BD BLu-rAY-AFSPILLEr
651BD klarer næsten ethvert tænkeligt billed- og 
lydformat i overbevisende stil, og med to HDMI-
udgange kan man tilslutte både flad-tv og pro-
jektor i optimal digital kvalitet. Et solidt udgangs-
punkt for en seriøs Full-HD-hjemmebiograf.

PRIS: 4.999,-

ÆGTE FuLL-hD 
I STuEN

KINO.DK+
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ANNONCE



LANDETS 
BEDSTE MODE- & 
MUSIKMAGASIN

KNALD-TILBUD

3 NUMRE
KUN49,-

ABONNÉR NU
SOUNDVENUE.COM/KINO
Abonnementet inkluderer diverse koncertrabatter samt et 
månedligt gavebevis på 100 kr. til tøjbutikken Pede & Stoffer.



KINO.DK+

FILMKRyDS
OG TvÆRS

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. april. 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 pr. sms. 
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Kør to på én billet 
med S-toget om natten 

− alle weekender i marts*

 dsb.dk/s-tog
*Gælder alle billetter/kort fra kl. 24-06 
 natten til lørdag og søndag.



Den største musicalopsætning i 
Aarhus Teaters historie! 
Instruktionen er lagt i hænderne 
på Sveriges førende musicalmager, 
Staffan Aspegren, der er garant for 
en helt ny og underholdende ver-
sion af Chess.

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

Læs mere på aarhusteater.dk

Brug TagReader              Brug ScanLife


